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החוק(, להסמיך אדם, בסמכויות הקבועות בחוק על בסיס 
להפעיל  ניתן  שבו  המקום  סוג  לעניין  שאקבע  הסמכה 

סמכות לפי הוראות סעיפים 3 ו–6ט לחוק;

7)ג( לחוק, בעניין הארכת  לי לפי סעיף  הסמכות הנתונה   )2(
תוקפה של תעודת מאבטח.

כ"א בשבט התשע"ח )6 בפברואר 2018(
)חמ 3-17-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

 הודעה על מינוי חברה בוועדה המייעצת לשר 
לעניין היטל היצף והיטל משווה

לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א()2( לחוק היטלי 
סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991 )להלן - החוק(, מיניתי ביום 
כ"ג באלול התשע"ז )14 בספטמבר 2017( את נעמה קאופמן פס, 
לשר  המייעצת  בוועדה  והתעשייה  הכלכלה  משרד  לנציגת 

לעניין היטל היצף והיטל משווה.

המינוי בתוקף כל עוד המתמנה היא עובדת משרד הכלכלה 
והתעשייה.

מינויו של ינון אלרועי - בטל2.

כ"ו בשבט התשע"ח )11 בפברואר 2018(
)חמ 3-5615(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשנ"א, עמ' 38; התשס"ה, עמ' 662.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 4582.  2

 הודעה על מינוי חבר בוועדה המייעצת לשר 
לעניין היטל היצף והיטל משווה

לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א()2( לחוק היטלי 
סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991 )להלן - החוק(, מיניתי ביום 
כ"ג באלול התשע"ז )14 בספטמבר 2017( את עוז כץ, לנציג משרד 
הכלכלה והתעשייה בוועדה המייעצת לשר לעניין היטל היצף 

והיטל משווה.

המינוי בתוקף כל עוד המתמנה הוא עובד משרד הכלכלה 
והתעשייה.

מינויו של אהוד גונן - בטל.

כ"ו בשבט התשע"ח )11 בפברואר 2018(
)חמ 3-5615(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשנ"א, עמ' 38; התשס"ה, עמ' 662.  1

 הודעה על מינוי חברה בוועדה המייעצת לשר 
לעניין היטל היצף והיטל משווה

לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א()2( לחוק היטלי 
סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991 )להלן - החוק(, מיניתי ביום 

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

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   82 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את יגאל מרזל, שופט של בית משפט מחוזי למנהל 
בתי המשפט, האחראי על ביצוע סדרי המינהל של בתי המשפט, 
מיום ט"ז בניסן התשע"ח )1 באפריל 2018( עד יום כ"א באדר ב' 

התשפ"ד )31 במרס 2024(.

י' באדר התשע"ח )25 בפברואר 2018(
)חמ 3-60-ה7(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

הסמכה
לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, 
התשכ"א-1961, ולפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

התשכ"ג-1963

סעיף  הכנסה1,  מס  לפקודת   227 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 97 וסעיף  התשכ"א-21961,  פיצויים,  וקרן  רכוש  מס  לחוק  48א 
לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-31963, אני מסמיך 
שומה  פקידי  שהם  להלן,  המפורטים  האוצר  משרד  עובדי  את 
המועסקים בביצוע הפקודה והחוקים האמורים, לערוך חקירות 
או לשם  חיקוקים  מניעת עבירות על אותם  חיפושים לשם  או 
בסמכויות שבאותם  להשתמש  רשאים  יהיו  כך  ולצורך  גילוין, 

חיקוקים:

רחל מונסונגו         ענת מרגי

אדיים אספאו ברוק        ראובן שפילפוגל

ארז יצחק         פיני כוכבי

מטילדה דאלל         רחלי אמילר

דליה כהן         דרור בר דיין.

תוקפה של הסמכה זו עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 
2019( וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם.

כ"ח בשבט התשע"ח )13 בפברואר 2018(
)חמ 3-2521(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשכ"ד, עמ' 91.  2

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  3

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הממשלה1,  לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ישראל, את  ורישוי במשטרת  חטיבת אבטחה  לראש  אוצל  אני 

הסמכויות האלה:

לשם  סמכויות  לחוק   7 סעיף  לפי  לי  הנתונה  הסמכות   )1(
 - )להלן  התשס"ה-22005  הציבור,  ביטחון  על  שמירה 

 
ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשס"ה, עמ' 758.  2
 

ס"ח התשנ"א, עמ' 38; התשס"ה, עמ' 662.  1
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שמואל עזרא    אסף שטרית

אלכסנדר זטייקין    דוד נגר

מירה בוגדנובסקי      סיגלית יגל

רועי גורנשטיין    יעקב ברונשטיין

גדליה בירמן    דני חנוך

אנטון גרשון.

התשע"ח  בשבט  ט"ז  מיום  לתוקף  תיכנס   ההסמכה 
קורס  את  סיימו  שהמוסמכים  בכך  ומותנית   )2018 בפברואר   1(

המפקחים בהצלחה.

במשרד  בתפקידו  משמש  המתמנה  עוד  כל  המינוי  תוקף 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

י"ב בשבט התשע"ח )28 בינואר 2018(
)חמ 3-2490(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

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

מפני  וההגנה  הניקוז  לחוק   24 סעיף  להוראות  בהתאם 
שיטפונות, התשי"ח-11957 )להלן - חוק הניקוז(, אני מודיע, כי 
בתוקף סמכותי לפי סעיף 21)ב( לחוק הניקוז ולאחר התייעצות 
ניקוז  תכנית  את  אישרתי  ניקוז,  לענייני  הארצית  המועצה  עם 
2-9508 מעלה הקישון - קטע תעלה מוקייבלה, של רשות ניקוז 
קישון2, שהודעה בדבר הנחתה פורסמה בילקוט הפרסומים 7654, 
התשע"ח, עמ' 3599, מיום ח' בטבת התשע"ח )26 בדצמבר 2017(.

עותקים מתכנית הניקוז המאושרת, הונחו במשרדי רשות 
רשות  בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  במשרדי  הניקוז, 
ופיתוח  החקלאות  משרד  וניקוז,  קרקע  שימור  ובאגף  הניקוז 

הכפר.

ח' בשבט התשע"ח )24 בינואר 2018(
)חמ 3-71-ה2(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1

ק"ת התשנ"ז, עמ' 111.  2

מינוי מנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, אני ממנה את ד"ר מישל בלאיש, 
 28( בשבט התשע"ח  י"ב  מיום  הווטרינריים,  השירותים  למנהל 

בינואר 2018(.

ו' בשבט התשע"ח )22 בינואר 2018(
)חמ 3-1469-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1

כ"ג באלול התשע"ז )14 בספטמבר 2017( את אופיר יוספי, לנציג 
משרד הכלכלה והתעשייה בוועדה המייעצת לשר לעניין היטל 

היצף והיטל משווה.

המינוי בתוקף כל עוד המתמנה הוא עובד משרד הכלכלה 
והתעשייה.

מינויה של יפעת אלון פרל - בטל.

כ"ו בשבט התשע"ח )11 בפברואר 2018(
)חמ 3-5615(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

הודעה על מינוי יושב ראש הוועדה המייעצת לשר 
לעניין היטל היצף והיטל משווה

לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

היטלי  לחוק  6)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991 )להלן - החוק(, מיניתי ביום 
כ"ט בכסלו התשע"ח )17 בדצמבר 2017( את דוד ויניצקי, ליושב 

ראש הוועדה המייעצת לשר לעניין היטל היצף והיטל משווה.

מינויו של מאהר דבאח - בטל.

כ"ו בשבט התשע"ח )11 בפברואר 2018(
)חמ 3-5615(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשנ"א, עמ' 38; התשס"ה, עמ' 662.  1

הודעה על הארכת מינוי מפקח על היהלומים
לפי צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם, התשל"ט-1979

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לצו הפיקוח על יהלומים, יבואם 
ויצואם, התשל"ט-11979 )להלן - הצו(, אני מודיע כי הארכתי 
ביום כ' בשבט התשע"ח )5 בפברואר 2018(, את מינויו של דני טל 

למפקח על היהלומים לעניין הצו.

תוקף המינוי עד יום ט"ו בניסן התשע"ח )31 במרס 2018( או 
עד איוש המשרה במכרז דרך קבע, לפי המוקדם מביניהם.

כ' בשבט התשע"ח )5 בפברואר 2018(
)חמ 3-1246-ה2(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

ק"ת התשל"ט, עמ' 445; התש"ן, עמ' 942.  1

מינוי מפקחים
לפי חוק חומרי נפץ, התשי"ד-1954

נפץ,  חומרי  חוק  לפי   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ד-11954, אני ממנה את עובדי משרדי המפורטים להלן, 

למפקחים לצורך החוק האמור:

דוד חסאן    משה בן חיים

איגור גלוזשטיין    ג'קי יעקב ביטי

 
ס"ח התשי"ד, עמ' 64; י"פ התשי"ד, עמ' 829; התשס"ג, עמ'   1

2084; התשע"ז, עמ' 1312.
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תיקון הודעה בדבר הגשת כתבי בי–דין אלקטרוניים 
בבית המשפט העליון

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

סדר  לתקנות  ו–497ג1  215ו,   ,1 תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
הדין האזרחי, התשמ"ד-11984, אני מודיע על תיקון הודעה בדבר 
הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית המשפט העליון2 )להלן - 

ההודעה(, כלהלן:

שישה  של  תקופה  "ולמשך  במקום  להודעה,   1 בסעיף   .1
"אינו  ובמקום  שנה"  של  תקופה  "ולמשך  יבוא  חודשים" 

עולה על 40 עמודים" יבוא "אינו עולה על 50 עמודים";

בתי  של  האינטרנט  "אתר  במקום  להודעה,  2)א(  בסעיף   .2
לשונית  )תחת   www.court.gov.il שכתובתו:  המשפט, 
האינטרנט של הרשות  "אתר  יבוא  נט המשפט'("  'מערכת 
לשונית  )תחת   www.court.gov.il שכתובתו:  השופטת, 
'מערכת נט המשפט'( או אתר האינטרנט של בית המשפט 
לשונית  )תחת   supreme.court.gov.il שכתובתו:  העליון, 

'הגשת כתבי בי דין'(".

י' באדר התשע"ח )25 בפברואר 2018(
)חמ 3-1778-ה1(

מיכאל שפיצר  
מנהל בתי המשפט  

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשס"ה, עמ' 202; התשס"ו, עמ' 83.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 9122.  2

תיקון הודעה בדבר ענפי ההנדסאות והטכנאות 
המוסמכת ומדורים לכל אחד מהם

לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)ב( לחוק ההנדסאים והטכנאים 
המוסמכים, התשע"ג-12012, אני מתקן את ההודעה בדבר ענפי 
מהם2  אחד  לכל  ומדורים  המוסמכת  והטכנאות  ההנדסאות 

כלהלן:

בענף "הנדסה אזרחית" -  .1

בטור "מדור", במקום "תכנון מבנים" יבוא "מבנים"; )א( 

בטור "מדור", אחרי "ניהול בנייה" יבוא "בניין - בלא  )ב( 
סמכויות תכנון";

ענף "הנדסת בניין" ומדוריו - יימחקו;  .2

ענף "אדריכלות ועיצוב פנים" ומדורו - יימחקו;  .3

בענף "אדריכלות", בטור "מדור", אחרי "אדריכלות" יבוא   .4
"אדריכלות ועיצוב פנים";

אחרי  "מדור",  בטור  וניהול",  תעשייה  "הנדסת  בענף   .5
"לוגיסטיקה ושיווק" יבוא "תחבורה";

בענף "הנדסת חקלאות", בטור "מדור", אחרי "מים וקרקע"   .6
יבוא "מיכון חקלאי";

בענף "הנדסת מכונות", בטור "מדור", אחרי "ציוד מנהור"   .7
יבוא "מכונות";

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14)א( לחוק זכות מטפחים של זני 
הכהן-יבין,  מורן  את  בזה  ממנה  אני  התשל"ג-11973,  צמחים, 
זכויות מטפחים, זאת כל עוד היא משמשת בתפקידה  לרשמת 

כעובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ה' בשבט התשע"ח )21 בינואר 2018(
)חמ 3-512-ה6(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

הארכת מינוי לראש אבות בית הדין הרבני
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ד( לחוק הדיינים, התשט"ו-11995, 
אני מאריך את המינוי 2 של הרב זבדיה כהן, אב בית הדין הרבני 
בתל  האזורי  הרבני  הדין  בית  אבות  לראש  אביב,  בתל  האזורי 
אביב, מיום י"ט באדר התשע"ח )6 במרס 2018( לתקופה של ארבע 

שנים.

י"ט בשבט התשע"ח )4 בפברואר 2018(
)חמ 3-403-ה4(

                                                   יצחק יוסף
                                      הראשון לציון הרב הראשי לישראל

                                         ונשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 295.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 9534.  2

הודעה בדבר הכרזה על אסון טבע
לפי תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע )קביעת זכאות לפיצויים 

ושיעורם(, התשנ"ב-1991

)קביעת  בהתאם לתקנה 3 לתקנות פיצוי נפגעי אסון טבע 
בזה,  מודיע  אני  התשנ"ב-11991,  ושיעורם(,  לפיצויים  זכאות 
אסון  נפגעי  פיצוי  לחוק  1א)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף  כי 
נזקים לתשתיות לחקלאות(, התשמ"ט-21989,  )פיצוי בשל  טבע 
באייר  ז'  מיום   ,2625 מס'  בהחלטת ממשלה  הכריזה הממשלה, 
)3 במאי 2017( )להלן - ההחלטה(, על תופעות הטבע  התשע"ז 
ובהתאם  להלן  המפורטים  ובאזורים  בתאריכים  שהתרחשו 

לתחומים שסומנו במפות המצורפות להחלטה כעל אסון טבע:

אזור האירועתאריך האירוע

 י"ב בחשוון התשע"ו 
)25 באוקטובר 2015(

בערבה הדרומית

 ט"ו בחשוון התשע"ו 
)28 באוקטובר 2015(

בבקעת הירדן

 כ"ז בטבת התשע"ו 
)8 בינואר 2016(

קישון וירדן דרומי

ז' באדר התשע"ח )22 בפברואר 2018(
)חמ 3-2207-ה1(

מועמר חאג' יחיא  
המנהל   

משרד החקלאות ופיתוח הכפר  
ק"ת התשנ"ב, עמ' 424.  1

ס"ח התשמ"ט, עמ' 20; התשס"ו, עמ' 309.  2

 
ס"ח התשע"ג, עמ' 18.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 5193.  2
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563922רמלה

58515

104, 118, 120, 131-128, 136, 10282שפרעם
155 ,149 ,148 ,145 ,143 ,140

1821070לימן

6598152רמת השרון

כ"ט בשבט התשע"ח )14 בפברואר 2018(
)חמ 3-74(

איברהים טאטור  
סגן מנהל אגף בעלות ורישום   

רשות מקרקעי ישראל  

הודעה על החלטת המועצה המקומית שעב לאכיפת 
חיקוקי הסביבה

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 11)ג( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  התשס"ח-12008  פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
- החוק(, החליטה מועצת המועצה המקומית שעב, בישיבתה 
מיום כ"ב בחשוון התשע"ח )11 בנובמבר 2017(, לפעול בתחום 

שיפוטה לאכיפת כל חיקוקי הסביבה לפי החוק.

כ"ב בחשוון התשע"ח )11 בנובמבר 2017(
)חמ 3-4455(

שחיבר פייסל  
ראש המועצה המקומית שעב  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית לוד
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול 
)תעבורה(,  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והאכיפה  הפיקוח 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, ולאחר שהוכשרו כדין, הסמכתי 
לפקחי  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  לוד,  עיריית  עובדי  את 
אכיפת עבירות תעבורה בתחום עיריית לוד, שיהיו נתונות להם 
הסמכויות לפי סעיפים 4 ו–9 לחוק, כולן או חלקן, לשם פיקוח על 

ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:

יורם טמם             דמיטרי קורולב

אסתר לוי             תומר גדסי

יבגני וסיליחין       רמי גואהגה.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו 
יחדלו העובדים לכהן בתפקידם, לפי המוקדם.

כ"ג בשבט התשע"ח )8 בפברואר 2018(
)חמ 3-5348(

יאיר רביבו  
ראש עיריית לוד  

ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1

חדש  ענף  יבוא  מיוחדים"  מקצועות  "הנדסת  ענף  אחרי   .8
שייקרא "עיצוב פנים" ובטור "מדור" שלצדו יבוא "עיצוב 

פנים".

כ"ב בשבט התשע"ח )7 בפברואר 2018(
)חמ 3-5394(

יוני אבוחצירה  
רשם ההנדסים   

והטכנאים המוסמכים  

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

התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
לסעיף  ובהתאם  התשכ"ד-21964,  שעה(,  )הוראת  ציבוריים 
שעה(,  )הוראת  ציבוריים  שיכונים  רישום  לחוק  6)א()1( 
המדינה  בידי  שהוקמו  בניינים  כי  מאשר  אני  התש"ע-32010, 
או מטעמה או ביוזמתה או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם 
החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995( או שנכללו 
בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-41965, 
עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה 
2000( על המקרקעין  )31 בדצמבר  יום ה' בטבת התשס"א  לפי 

המפורטים להלן הם שיכונים ציבוריים:

חלקות בשלמותגושהמקום

11563127חיפה

116851

6558119הרצליה

1784463הושעיה

8212219בית יצחק

828413נתניה

3130622ירושלים

306662

617976רמת גן

3807374באר שבע

576018אלעד

61, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 7535כפר סבא
78 ,75

6694151יהוד

11394109קריית טבעון

7608203תל אביב

721781אור יהודה

17499240מנשית זבדה

י"פ התשע"ד, עמ' 3612.  1

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

ס"ח התש"ע, עמ' 414.  3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  4
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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 ברעננה, ששטחה כ–68 מ"ר, המזוהה כגוש   
6580, ח"ח 134.

כ"ז בטבת התשע"ח )14 בינואר 2018(
)חמ 3-2(

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה רעננה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בב/158א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2568, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,40 עמ'  התש"ם, 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ברק,  בני  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7639, התשע"ח, עמ' 2173, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,203 ח"ח   ,6195 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של כ–78 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ח בשבט התשע"ח )13 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.

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 
חפ/1654,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

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, 
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 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי 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

 ,67 חלקה   ,6192 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של 501 מ"ר בשלמות; הייעוד: שב"צ ודרך.

ל' בשבט התשע"ח )15 בפברואר 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' רע/2000,   
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, 
התשנ"א, עמ' 450, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב מכבי.
 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
 

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,2142 עמ'  התשמ"א,   ,2725
 19 לסעיף  בהתאם  חיפה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  כי  - הפקודה(, 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
 ,8561 עמ'  התשע"ה,   ,7109 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
מיום  חיפה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחיפה, רח' דרך בר יהודה, המהווה ח"ח 6 בגוש   
.10873

ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(

)חמ 3-4(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חיפה  __________
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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רנ/42/ב,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7170, 
התשע"ו, עמ' 2124, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העין  ראש  ולבנייה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2  - הפקודה(, כי 
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7335, התשע"ו, עמ' 9536, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראש העין מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בראש העין, בשטח כולל של 102.47 דונם -  

לטיפול  ושטח  מוצעת  דרך  הייעוד:   ;12 ח"ח   ,5492 בגוש   
נופי;

בגוש 5493, ח"ח 1, 3; הייעוד: דרך מוצעת ושטח לטיפול   
נופי;

בגוש 8739, ח"ח 3, 5, 6, 17, 18; הייעוד: דרך מוצעת, שטח   
לטיפול נופי ושצ"פ;

לטיפול  ושטח  מוצעת  דרך  הייעוד:   ;44 ח"ח   ,8882 בגוש   
נופי;

בגוש 8882, ח"ח 46; הייעוד: דרך;  

בגוש 8883, ח"ח 13, 28, 29, 31, 33, 35, 39, 47; הייעוד: דרך   
מוצעת ושטח לטיפול נופי;

 ,2725 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשמ"א, עמ' 2142, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה חיפה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  בתוספת, 
לפקודה בילקוט הפרסומים 5065, התשס"ב, עמ' 1967, תהיה 
פרסום  מיום  חיפה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

הודעה זו ברשומות.

תוספת

מ"ר,    1,190 של  בשטח  כדרך  המסווג   10873 בגוש   10 ח"ח 
ושצ"פ בשטח של 2,671 מ"ר.

ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(

)חמ 3-4(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חיפה  __________
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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חפ/1654, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,2142 עמ'  התשמ"א,   ,2725
 19 לסעיף  בהתאם  חיפה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  כי  - הפקודה(, 
 5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7581, התשע"ז, עמ' 9201, 
מיום  חיפה  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחיפה, רחוב בר יהודה, המהווה חלקה 4 בגוש   
10873 בשלמות.

ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018(

)חמ 3-4(

יונה יהב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חיפה  __________
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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' חפ/1654, 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בצפת, גוש לשעבר 13703 -  

שטח במ"רח"ח לשעברחלקהגוש

139664956 ,54 ,522,210

1396514352 ,51 ,36630

14451 ,48 ,36 ,19 ,14 ,131,125

139649422 ,19 ,15 ,14556

9927 ,26 ,22 ,21 ,20 ,198,847

139778918 ,6 ,5 ,4 ,3 ,23,963

9119 ,16550

7916 ,15 ,141,268

1397910356 ,54 ,52 ,36 ,12 ,113,976

10414 ,13 ,121,656

10556 ,54 ,8 ,74,294

הייעוד: שצ"פ.  

ט' בשבט התשע"ח )25 בינואר 2018(

)חמ 3-4(
אילן שוחט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה צפת  

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 51731-12-17

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

בטיחות  מעקות  התקנת  עד-גור  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-478953-6,

והמבקש: גהאד נעמאן, ע"י ב"כ עו"ד המאם גרה, ממשרד 
עורכי דין אבו פול את גרה, רח' רוטשילד 7, אור עקיבא 3060000.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.3.2018 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.14.3.2018

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

המאם גרה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בגוש 8883, ח"ח 53; הייעוד: דרך וחניות.  

ט"ז בשבט התשע"ח )1 בפברואר 2018(

)חמ 3-4(
שלום בן משה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראש העין  

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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/181/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3709, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,250 עמ'  התש"ן, 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רעננה,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7499, התשע"ז, עמ' 5686, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–135 מ"ר, המזוהה כגוש   
6586, ח"ח 106.

כ"ז בטבת התשע"ח )14 בינואר 2018(

)חמ 3-4(
איתן גינזבורג  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה רעננה  __________

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/במ/6א, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3971, 
התשנ"ב, עמ' 2030, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה צפת, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 7631, התשע"ח, עמ' 1813, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית צפת מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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ויומד בע"מ
 )ח"פ 514465798(

)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 
26/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוריס 

אבוהי, מרח' אבשלום גיסין 86, פתח 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/04/2018, 
בשעה 9:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה. 

מוריס אבוהי, מפרק

הום וויז'ן בע"מ
 )ח"פ 513454066(

)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 
26/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 
בירן, מרח' יחזקאל שטרייכמן 15, 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 15/04/2018, 
בשעה 9:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה. 

אמיר בירן, מפרק

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

שערי הצלחה ליזמות קידום פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-351271-5(

)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   ,10.1.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-9669195 טל'  לציון,  ראשון   ,33 לזרוב  מרח'  קחלון,  מיכל 

למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.5.2018, בשעה 
10.30, במשרד המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל קחלון, עו"ד, מפרקת

ב.ל.אילפיר
 )ח"פ 515126704(

)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   ,26/02/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלדר 

מנורי, מרח' דרך העצמאות 43, יהוד-מונוסון, 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. 

 ,27/06/2018 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. 

אלדר מנורי, עו"ד, מפרק
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בר - נעה ניהול בע"מ
 )ח"פ 513477513(

)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 
26/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

שפושניק, מרח' האשד 15, מטולה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/04/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מרדכי שפושניק, מפרק

מידל איסט ה.ב. אחזקות השקעות ונאמנויות בע"מ
 )ח"פ 513746362(

)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 
11/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

צביקה ברייטנר, מרח' הכוכבים 18, קיסריה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/04/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

צביקה ברייטנר, מפרק

גורג גודשטיין, חברה לתכנון ועצוב בע"מ
 )ח"פ 510678485(

)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 
26/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ורג' 

גולדשטיין, מרח' חזקיהו המלך 41, 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 26/06/2018, 
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. 

ג'ורג' גולדשטיין, מפרק

צרפתי אילן בניה ושיפוצים בע"מ
 )ח"פ 512454703(

)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 
26/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן 

צרפתי, מרח' רבוצקי 58, רעננה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/04/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אילן צרפתי, מפרק
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צ. בן צבי הפקות בע"מ
 )ח"פ 512052564(

)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 
19/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון 

בן צבי, מרח' דוגית 6, קיסריה, 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 03/07/2018, 
עו"ד,  ושות', משרד  ליפשיץ  סלומון,  יעקב  10:00, אצל  בשעה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,8 הצפירה  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

גדעון בן צבי, מפרק

דור שלם משה בע"מ
 )ח"פ 514369149(

)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 
07/09/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

דוד שטרנבוך, מרח' דיסקין 28, 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 13/04/2018, 
בשעה 13:00, במשרד המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד שטרנבוך, עו"ד, מפרק

ג.ל חורי ליבוא ושיווק בע"מ
 )ח"פ 513588707(

)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 
26/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

געס , מרח' זלפה 1, מעלה עירון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/04/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דניאל געס, מפרק

אודי טל משאבי אנוש בע"מ
 )ח"פ 512638586(

)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 
11/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל 

ביטון , מרח' ביאליק 17, רעננה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/04/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יחיאל ביטון, מפרק
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רהיטי ל-א.ד.מ. בע"מ
 )ח"פ 514350289(

)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 
18/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אברהם מלכה, מרח' היצירה 10, רמלה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/04/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אברהם מלכה, מפרק

בר יוחאי 20 תמא 38 בע"מ
 )ח"פ 514950435(

)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 
18/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שירן 

שמש, מרח' קהילת ונציה 10, 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 15/04/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שירן שמש, מפרק

ונקובר ישראל דרים בע"מ
 )ח"פ 514726801(

)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 ויקטור 

בן חיים , מרח' הברזל 11, 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 15/04/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ויקטור בן חיים, מפרק

תכנים יהודיים בע"מ
 )ח"פ 514138072(

)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 
18/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחום 

אטיק, מרח' ראשית חכמה 12, 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 15/04/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נחום אטיק, מפרק
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סאנטורו רהיטים בע"מ
 )ח"פ 514749852(

)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 
27/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרלי 

דהן , 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 27/04/2018, 
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. 

שרלי דהן, מפרק

קרן חשמל גנאדי בע"מ 
 )ח"פ 513247064(

)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 
27/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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 15/04/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

אסף סהר החזקות בע"מ
 )ח"פ 514988799(

)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 
11/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף 

סהר, מרח' תלמים 107, פתח 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/04/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אסף סהר, מפרק

ירדן גת הפקות בע"מ
 )ח"פ 514151422(

)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 
26/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירדן 

גת, 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 26/04/2018, 
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. 

ירדן גת, מפרק
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דונה תיירות בע''מ
 )ח"פ 515623106(

)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 
27/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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 15/04/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

אוראל נ.ד. יבוא ושיווק חלקי חילוף לרכב בע''מ
 )ח"פ 513786103(

)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 
27/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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 15/04/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

אורייזן פבלישינג בע''מ
 )ח"פ 515066579(

)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 
27/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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 15/04/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

אשר כהן חלקי חילוף לרכב בהנהלת אוראל ונוי כהן
 )ח"פ 513760066(

)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 
27/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירז 

גונן אללוף, מרח' שוחט מניה 23, אזור, 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 15/04/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת
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עבודי עזריה הנדסה בע''מ
 )ח"פ 514688787(

)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 
27/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לירז 

גונן אללוף, מרח' שוחט מניה 23, אזור, 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 15/04/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

דיויאף קום בע''מ
 )ח"פ 514778471(

)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 
27/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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 15/04/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

בן ג'ט סוכנויות בע''מ 
 )ח"פ 514348895(

)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 
27/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' שוחט מניה 23, אזור, 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 15/04/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

אשר כהן רכב נוי )בהנהלת אוראל( בע''מ
 )ח"פ 513757567(

)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 
27/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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 15/04/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת
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סלאמה משה נכסים בע"מ
 )ח"פ 514739705(

)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 
26/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

סלאמה , 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 26/04/2018, 
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. 

משה סלאמה, מפרק

מייקס קוויז'ין בע"מ
 )ח"פ 512920976(

)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 
22/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מיכאל דוד נורוק , 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 22/04/2018, 
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. 

מיכאל דוד נורוק, מפרק

עזגד הנדסה בע''מ
 )ח"פ 512052648(

)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 
27/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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 15/04/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

מעבדה לחיזוי רעידות אדמה בע"מ
 )ח"פ 514739895(

)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 
26/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אלכסנדר יאגודין , 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 26/04/2018, 
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. 

אלכסנדר יאגודין, מפרק
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מ.ש. אריה אספקת ציוד רפואי בע"מ
 )ח"פ 514747823(

)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 
21/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס 

יוסטר , 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 21/04/2018, 
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. 

איריס יוסטר, מפרקת

טכנו - פוליש בע"מ
 )ח"פ 514505239(

)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 אריה 

אהרון , 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 13/04/2018, 
בשעה 12:00, אצ 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. 

אריה אהרון, מפרק

מארש טכנולוגיות שיווק בע"מ
 )ח"פ 514025220(

)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 
20/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר 

הייזלר , 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 20/04/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתבות הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אבנר הייזלר, מפרק

אקסיומדיק - פתרונות רפואיים מתקדמים בע"מ
 )ח"פ 514150721(

)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 
29/01/2018, 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 13/04/2018, 
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
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הל צוהר בנין והשקעות בע"מ
 )ח"פ 512315540(

)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 
 ,27/02/2018 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

ע.ע. המרכז הישראלי להומאופתיה בע"מ 
 )ח"פ 515373769(

)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 
 ,11/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ערן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אינדיג, מרח' יהואש 6, 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.

ערן אינדיג, מפרק

פיפטי
 )ח"פ 514638535(

)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   ,22/02/2018 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

גפן נהוראי נתיבי סחר בינלאומים בע"מ
 )ח"פ 514688308(

)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 
 ,18/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביחי 

אמרוסי, מרח' הרב יאנה 1, נתניה, 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.

אביחי אמרוסי, מפרק

יהלום פרסום חוצות בע"מ
 )ח"פ 512616202(

)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 
 ,27/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
מינה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
בן הרוש, מרח' לוין שמעון זאב 22, הרצליה 4678115, 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.

מינה בן הרוש, מפרקת

לוסטיג מוצרי חשמל בע"מ
 )ח"פ 512681719(

)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 
 ,27/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק   ,9438307 ירושלים   ,216 יפו  מרח'  אייזנבך,  אברהם 

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.

אברהם אייזנבך, עו"ד, מפרק
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רח' מורדי הגטאות 9, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שמשון בן יהודה, מפרק

א.ל.י.ה יזום והשקעות בע"מ 
 )ח"פ 514990852(

)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' כנפי 
נשרים 13, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף שפירא, עו"ד, מפרק

טופ רמות )2011( בע"מ
 )ח"פ 514582402(

)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' בית 
הדפוס 11, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רמי ברקת, מפרק

מ.ס. דריין בע"מ
 )ח"פ 514414838(

)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 13/04/2018, בשעה 13:30, אצל המפרק, רח' דיסקין 
28, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד שטרנבוך, עו"ד, מפרק

יהלום פרסום חוצות בע"מ
 )ח"פ 512616202(

)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 03/06/2018, בשעה 16:00, בכתובת חברת יהלום 
22, הרצליה, לשם  זאב  לוין שמעון  פרסום חוצות בע"מ ברח' 

מדיק מדיה )ירושלים( )1991( בע"מ
 )ח"פ 511570392(

)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 
 ,27/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שלמה קהן, מרח' רמב"ן 11, ירושלים 92422, 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.

שלמה קהן, עו"ד, מפרק

ה.נ.מ. לוגיסטיקה בע"מ 
 )ח"פ 513451351(

)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 
בר  מילט  אצל   ,11:00 בשעה   ,30/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
עוז, נוי, משרד עורכי דין, רח' בוגרשוב 69, תל–אביב-יפו, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

עידית מילט בר-עוז, עו"ד, מפרקת

הדוכן המעורב בע"מ
 )ח"פ 514582949(

)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 
בר  מילט  אצל   ,12:00 בשעה   ,30/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
עוז נוי, משרד עורכי דין, רח' בוגרשוב 69, תל–אביב-יפו, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

עידית מילט בר-עוז, עו"ד, מפרקת

בן יהודה שמשון
 )ח"פ 510606395(

)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 16/04/2018, בשעה 19:00, במשרדה של החברה, 
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עודד יצחקי, עו"ד, מפרק

יכין תעשיות ניהול פתח תקווה בע"מ
 )ח"פ 515669513(

)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 
יכין,  קבוצת  14:00, במשרדי  15/04/2018, בשעה  ביום  תתכנס 
סופי של המפרקת,  דוח  נתניה, לשם הגשת   ,4 רגב  אריה  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גלית דייגי מגן, עו"ד, מפרקת

קאש אנד כארי ניהול פולג בע"מ
 )ח"פ 515669497(

)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 
יכין,  קבוצת  14:30, במשרדי  15/04/2018, בשעה  ביום  תתכנס 
סופי של המפרקת,  דוח  נתניה, לשם הגשת   ,4 רגב  אריה  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גלית דייגי מגן, עו"ד, מפרקת

טייגרטקסט ישראל בע"מ
 )ח"פ 515226645(

)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 14:00, אצל שנהב ושות, 
עורכי דין ונוטריון, רח' הנחושת 4, 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.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

שפיר הנדסה כיכר העיר רעננה בע"מ
)ח"פ 51-494372-9(

)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 9.4.2018, בשעה 12.00, אצל המפרקת, רח' ברקת 12, 

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

ובניירות של החברה.

מינה בן הרוש, מפרקת

הל צוהר בנין והשקעות בע"מ
 )ח"פ 512315540(

)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 
הר  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   ,29/04/2018 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

אקונרג'י פלאואר 2 בע"מ
 )ח"פ 514530419(

)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'  10:00, במשרדי החברה,  29/04/2018, בשעה  ביום  תתכנס 
דרך בגין מנחם 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עודד יצחקי, עו"ד, מפרק

סאנפלאואר פרויקטים 2 בע"מ
 )ח"פ 514659549(

)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'  11:00, במשרדי החברה,  29/04/2018, בשעה  ביום  תתכנס 
דרך בגין מנחם 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עודד יצחקי, עו"ד, מפרק

סאנפלאואר יישובים ניהול בע"מ
 )ח"פ 514980978(

)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'  12:00, במשרדי החברה,  29/04/2018, בשעה  ביום  תתכנס 
דרך בגין מנחם 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
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יצחקי ושות', רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרת לימור, מפרקת  

ברקאי מערכות )1988( בע"מ
)ח"פ 51-130795-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, במשרד 
המפרק, רח' מצדה 7, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן עמית, עו"ד, מפרק  

מלינקביץ רהיטים )1996( בע"מ
)ח"פ 51-239786-0(

)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 27.11.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  ברונז,  רונית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אסירי ציון 19, פתח תקווה, 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.

רונית ברונז, עו"ד, מפרקת

שיווק פעיל ש.פ. בע"מ
)ח"פ 51-297842-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.1.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר לוונברג, מרח' 

כנרת 5, 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

כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  פתח תקווה, לשם הגשת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורן ברק שטיין, עו"ד, מפרקת  

די 2 סי בע"מ
)ח"פ 51-376616-2(

)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 9.4.2018, בשעה 11.00, אצל ד"ר מ' דרוקר ושות', עורכי  
דין ונוטריונים, רח' דרך מנחם בגין 82, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם חזן, מפרק  

מרכז בלסם לבריאות הילד )2007( בע"מ
)ח"פ 51-398256-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.4.2018, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' סולטאני 31, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  קאסם,  כפר 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גסאן עיסה, עו"ד, מפרק  

פיוצ'ר ויז'ן אולפנים בע"מ
)ח"פ 51-243275-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,30.4.2018 ביום  תתכנס   הנ"ל 
דרך הים 6, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרוין ס' קרמר, עו"ד, מפרק  

למור אפרת קייטרינג בע"מ
)ח"פ 51-209746-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2018, בשעה 10.00, במשרד עורכי דין וילי 
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 ,10.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אורה קפקא, רו"ח, מפרקת

ספייר.מי 2016 בע"מ
)ח"פ 51-555125-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 13.2.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נטלי חנה 
ורד, ממושב טירת יהודה 252, טל' 054-4412575, 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.

 ,20.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,12.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

נטלי חנה ורד, עו"ד, מפרקת

ס.ד.צ. הובלות בע"מ
)ח"פ 51-343944-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.1.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
עדוי תוג'אן, מת"ד 781, רח' ראשי, טורעאן 16950, טל' 054-9923393, 

למפרק החברה.

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

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

 ,24.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עדוי תוג'אן, עו"ד, מפרק

דליהו פרקס יזמות אדריכלית בע"מ
)ח"פ 51-410078-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.2.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
למפרק  מודעי,  ארז  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.

יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו,  את 
בכתובת:  המפרק,  למען  רשום  בדואר  זו,  הודעה   פרסום 

ת"ד 17039, תל אביב 6117001.

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

ארז מודעי, עו"ד, מפרק

אם. בי. איי. מערכות מידע וניהול ידע בע"מ
)ח"פ 51-385329-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח משה ממן, מרח' המלך 

ג'ורג' 3, ירושלים, 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, בכתובת: ת"ד 37179, ירושלים, טל' 02-6236664.

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

משה ממן, רו"ח, מפרק

צ.א.ג.א יעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-394241-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.11.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

אורה קפקא, מרח' דן 29, תל מונד, 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.
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החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את עו"ד אבי ממן, מרח' סול בלו 40, ראשון לציון, 

טל' 03-5255301, למפרק החברה. 

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

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

 ,11.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אבי ממן, עו"ד, מפרק

אלקטרורס בע"מ
)ח"פ 51-419780-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פליקס 
דוכן, מרח' סיני 6/4, אשקלון, טל' 052-3405788, למפרק החברה. 

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

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

 ,12.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

פליקס דוכן, מפרק

IL DILCE LTD
)ח"פ 51-401069-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
כמיל גרייב, מרח' דרך העצמאות 132, חיפה, טל' 04-8511335, 

למפרק החברה. 

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

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

דן פלק ניהול בע"מ
)ח"פ 51-327268-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן פלק, 
למפרק   ,09-9561328 טל'  הרצליה,   ,10 השנייה  העלייה  מרח' 

החברה. 

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

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

 ,31.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

דן פלק, מפרק

אדרת שילובים פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-410900-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יונתן אלישר, מרח' דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי, המגדל 
המשולש, קומה 37, תל אביב, טל' 03-9514008, למפרק החברה. 

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

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

 ,11.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.30 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יונתן אלישר, עו"ד, מפרק

המאפה של שי חורב בע"מ
)ח"פ 51-360576-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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הולצמן-אילוז )בית שמש(
)ש"מ 55-027934-6(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
שינויים  ביצוע  על  חדש[, התשל"ה-1975,  ]נוסח  השותפויות 
בשותפים המוגבלים בשותפות הנ"ל, בשל העברת זכויות שאין 

בה כדי לשנות את הון השותפות והכול כמפורט להלן:

34, אשדוד  נדב מאיר אילוז, מרח' כנרת  השותף המוגבל 
7770034, פרש מן השותפות והמחה את כל זכויותיו בשותפות 
מרח'   ,51-579986-4 ח"פ  בע"מ,  אילוז  מאיר  לנדב  המוגבלת 
כנרת 34, אשדוד 7770034, אשר נכנסה לשותפות כשותף מוגבל 

במקומו.
נדב מאיר אילוז 
בשם השותף הכללי

סולאיר אנרג'יקס יושיביה
)ש"מ 55-027070-6(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,21.2.2018 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
מתחדשת  אנרגיה  אנרג'יקס  סולאיר  המוגבל  השותף  העביר 
זכויותיו  מלוא  את   ,55-026848-6 ש"מ  מוגבלת,  שותפות 
הזכויות  מסך   99% מהוות  אשר  בשותפות  והתחייבויותיו 
להלן  המפורטים  הגופים  לידי  תמורה,  בלא  בשותפות, 

ובשיעורים כלהלן:

אנרג'יקס  לידי  הועברו  בשותפות  הזכויות  מסך   73%  .1
פרויקטים 2, ש"מ 55-026543-3;

 - יושיביה  לידי  הועברו  בשותפות  הזכויות  מסך   26%  .2
חקלאית  להתיישבות  המזרחי  הפועל  של  עובדים  מושב 

בע"מ, אג"ר 57-001020-7.
רומן שלו, עו"ד
בא כוח השותפות

קרן מונבז
)ש"מ 55-026974-0(

הודעה על שינויים בהרכב בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 1.1.2018 -

זכויותיה בשותפות של השותפה המוגבלת  כלל  הועברו   .1
אשלג ל.ז ייזום פרויקטים, ש"מ 55-026541-7, מרח' סחרוב 
אנדרה 3, חיפה 3508403, אל ל.ז אשלג פיננסים בע"מ, ח"פ 

51-283755-0, מרח' סחרוב אנדרה 3, חיפה 3508403;

המוגבלת  השותפה  של  בשותפות  זכויותיה  כלל  הועברו   .2
ארד אהוד, עו"ד )2(, ח"פ 51-364243-9, מרח' קרמניצקי 1, 
5, רמת  תל אביב 6789901, אל אהוד ארד, מרח' חנה סנש 

השרון 4725505.
רועי מיודובניק, עו"ד
בא כוח השותפות

 ,14.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,17.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כמיל גרייב, עו"ד, מפרק

ברנדניו ב.נ.ב בע"מ
)ח"פ 51-356790-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 15.2.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח נעים משה, 

מרח' נחלת יצחק 34א, תל אביב 6744825, למפרק החברה.

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

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

 ,15.6.2018 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.

נעים משה, רו"ח, מפרק

פארק סולארי מפלסים בע"מ
)ח"פ 51-463627-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת 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 11.2.2018, התקבלה החלטה 
הדר  עו"ד  הנוכחית,  החברה  מפרקת  של  מינויה  את  לסיים 
בריקמן ולמנות את עו"ד גל שקד, מרח' דניאל פריש 3, תל אביב, 

טל' 03-6944249, למפרקת החברה.

גל שקד, עו"ד, מפרקת

עמותת עזרת אזולאי לזולת 
)ע"ר 58-047568-9(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,18.2.2018 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את תומר מייזל, מרח' ניב דוד 30/27, 

למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

תומר מייזל, מפרק




