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הודעה בדבר שיעורי ריבית החשב הכללי
להלן מפורטת רשימת שיעורי ריבית החשב הכללי, על פי הוראת תכ"ם מס' 1 0 1 3, לתקופה שמיום ב' באדר התשס"ט  א  

)26 בפברואר 2009(:

מתאריך
 ריבית החשב הכללי

לחודש ב–%

ריבית בגין איחור בהעברת 
 כספים מהמערכת

הבנקאית לחודש ב–%
 ריבית פיגורים 

לחודש ב–%

26/02/2009 2 25 6 75 8 75

26/03/2009 2 00 6 50 8 50

28/08/2009 2 25 6 75 8 75

27/11/2009 2 50 7 00 9 00

01/01/2010 2 75 7 25 9 25

01/04/2010 3 00 7 50 9 50

30/07/2010 3 25 7 74 9 75

03/10/2010 3 50 7 92 10 00

28/01/2011 3 75 8 25 10 25

25/02/2011 4 00 8 50 10 50

01/04/2011 4 50 9 00 11 00

27/05/2011 4 75 9 25 11 25

02/10/2011 4 50 9 00 11 00

01/12/2011 4 25 8 75 10 75

26/01/2012 4 00 8 50 10 50

28/06/2012 3 75 8 25 10 25

01/11/2012 3 50 8 00 10 00

27/12/2012 3 25 7 75 9 75

17/05/2013 3 00 7 50 9 50

30/05/2013 2 75 7 25 9 25

27/09/2013 2 50 7 00 9 00

27/02/2014 2 25 6 75 8 75

31/07/2014 2 00 6 50 8 50

28/08/2014 1 75 6 25 8 25

26/02/2015 1 60 6 10 8 10

ראה סעיף ב'10 6 60 1 01/02/2017

הריבית מצטברת לקרן אחת לרבעון קלנדרי   

מנגנון מרווח ריבית פיגורים חשב כללי מיום ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017(: ב  

תקופת החוב
מרווח מריבית הבסיס כהגדרתה 

בהוראת התכ"מ )ראה *(

0%עד שלושה חודשים

50% 1שלושה חודשים עד שנה

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבילות חובבים
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

תקנה תקציבית: 19-42-02-65

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתאם להוראת התכ"ם בדבר תמיכה 
בגופים אחרים2, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם הרט להלן: 

כללי   1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה(, תדון במת )א( 

הגדרות   2

במבחנים אלה -    

"ארגון גג" - מוסד שחברים בו 20 יוצרים לפחות, הפועל להענקת סיוע מינהלי וארגוני לחבריו, ואשר גיבש כללים 
מקצועיים, ענייניים ושוויוניים לפעולתו, המחייבים שאינם ממין העניין;

חלוקת תקציב התמיכה   5

תקציב התמיכה לפי מבחנים אלה יחולק לתחומי התמיכה כמפורט להלן:  )א( 

תחום תמיכה א' )אמנויות הבמה ברמת פעילות חובבים וברמת פעילות מקצועית למחצה( - 20%;  )1(ׁ

הוראות כלליות   8

לפי  לתמיכה  בקשה  שהגיש  מוסד  כי  ועדה  החלטת  החרדי;  המגזר  מקרב  מוסד  הוא  תמיכה  המבקש  מוסד  )א( )1( 
מבחנים אלה אינו עומד בתנאי סף זה, תהיה מנו

בבב מוסד המבקש תמיכה לפי מבחנים אלה ימסור לבקשת המדור, מינהל התרבות, מוסד המבקש תמיכה לפי   )2(
מבחנים אלה ימסור לבקשת המדור, מינהל התרבות, 

 מספר המפגשים מעבר 
הניקודלמכסה המזערית

 הניקוד למוסד שרוב היוצרים והאמנים 
בו הם אנשים עם מוגבלות

5 4 3מעל 5 מפגשים ועד 10 מפגשים

5 1057 מפגשים ומעלה

בשנת  ושנתמך   ,2018 התמיכה  בשנת  מחול  כלהקת  תמיכה  לקבלת  בקשה  שהגיש  מוסד,  לעניין   )1(
התמיכה 2017, קביעת זכאותו לתמיכה וס; 

צע ךגךגגךלצ ללגללג )א( 

לעניין מוסד שלא נתמך בגין פעילותו כלהקת מ2017(;  )2(

כ"ה באדר התשע"ח )12 במרס 2018(
    )803-35-2016-000188(

מירי רגב   
שרת התרבות והספורט  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34    1

 http://www mof gov il/takam/Pages/horaot aspx?k=6 2 0 1 ,6 2 0 1 'הוראת תכ"ם מס  2
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תקופת החוב
מרווח מריבית הבסיס כהגדרתה 

בהוראת התכ"מ )ראה *(

00% 3שנה עד שנתיים

50% 4מעל שנתיים

המנגנון של ריבית פיגורים חשב כללי מתואר בהוראת התכ"מ שמספרה 3 0 1 3 ושמה "קביעת ריבית פיגורים החשב הכללי"   *

י"ג בחשוון התשע"ט )22 באוקטובר 2018(
)חמ 3-1884( 

גיל כהן  
סגן בכיר לחשב הכללי  

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965

בהתאם לאמור בתקנה 41)ב( לתקנות המכס, התשכ"ו-11965, אני מודיע כי הסכומים המפורטים להלן בטור ג' תואמו, 
והם מיום כ"ג בחשוון התשע"ט )1 בנובמבר 2018(, כמפורט לצדם בטור ד':

טור א'
התקנה

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
הסכום הקיים

בשקלים חדשים

טור ד'
הסכום המתואם
בשקלים חדשים

4,3874,439בעד חידוש רישיון למחסן16)א()2(

1,1561,170בעד חידוש רישיון למחסן לתצוגת רכב  16)ב()2(

כ' בכסלו התשע"ט )28 בנובמבר 2018(
)חמ 3-1464(    

ערן יעקב   
מנהל רשות המסים בישראל  

ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; י"פ התשע"ח, עמ' 1525   1

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ק/1009, שהודעה בדבר    1
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6929, התשע"ה, עמ' 1466, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קסם, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
לקניינה  תהיה   ,6335 עמ'  התשע"ה,   ,7053 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה 

הגמור והמוחלט של המועצה המקומית כפר ברא מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בכפר ברא, המזוהה כ–  

   ייעודשטח בדונםמגרש לפי תב"עחלק מחלקה חלקה בשלמותגוש 

שב"צ041 235303, 25, 58, 63, 6465, 66, 889167

שצ"פ337 235190, 889124

שצ"פ328 8891265170

שצ"פ156 275180, 58, 889162

דרך427 205004, 25-22, 58, 62, 889163

88891
    

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32     2
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   ייעודשטח בדונםמגרש לפי תב"עחלק מחלקה חלקה בשלמותגוש 

דרך משולבת142 8891225210

888916

דרך משולבת146 8891205200

דרך משולבת382 8891395050

שצ"פ883 255230, 26, 39, 889140

דרך931 8891225011

888985 ,1

דרך246 265047, 39, 42, 43, 889149

שצ"פ316 8891395160

דרך משולבת270 435150, 889144

דרך משולבת319 435140, 889144

דרך משולבת392 8891395060

דרך משולבת393 8891425070

דרך משולבת433 415080, 889142

דרך משולבת436 425090, 889143

דרך499 8888365101

889143

דרך780 8891435380

דרך משולבת490 435110, 889149

דרך משולבת639 495120, 889151

דרך משולבת710 495130, 889152

דרך531 8891415271

דרך562 395372, 889140

שצ"פ802 405244, 41, 43, 889152-49

888762 ,6061

שצ"פ311 8891415280

דרך163 85404, 9, 889342

שב"צ108 412451, 889142

דרך משולבת326 8893425490

דרך משולבת232 8893425500

שצ"פ151 75480, 88938

י"ט בכסלו התשע"ט )27 בנובמבר 2018(
)חמ 3-4(

אורית רישפי  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

                 לתכנון ולבנייה קסם
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בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 12635-11-18

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

ח"פ  בע"מ,   )2011( נ ג מ   טופ  גרג  קפה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-470453-5

משד'  קורקוס,  אבי  עו"ד  ב"כ  ע"י  בריטש,  מתן  והמבקש: 
הגעתון, בית מס' 45, נהריה 2242023 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2018 11 6 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בחיפה  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2018 12 31, בשעה 00 09 

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 

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  ההודעה  את 
ביום   ,12 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 24 12 2018

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2018 12 17 

    אבי קורקוס, עו"ד
בא כוח המבקש  

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

קארו מוזר יזמות בע"מ
)ח"פ 51-517497-7(

)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   ,18 11 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אריאל יפרח, מרח' המסגר 42, תל אביב, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,18 3 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, 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 
אריאל יפרח, עו"ד, מפרק

הום טבע בריאות 2007 בע"מ
)ח"פ 51-405797-5(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את ירדנה כורש, מרח' התפוז 18, בית דגן, 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 

 28 3 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,16 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

ירדנה כורש, מפרקת

בשאר להובלות ומסחר בע"מ
)ח"פ 51-423888-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27 11 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

מוחמד יונס, מרח' דרך שכם 98, ירושלים, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 4 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12 30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

מוחמד יונס, עו"ד, מפרק

ברידג' אינטרנשיונל בתי ספר בע"מ
)ח"פ 51-396791-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27 11 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מוחמד יונס, מרח' דרך שכם 98, ירושלים, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 4 1, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12 00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

מוחמד יונס, עו"ד, מפרק

פריימרי היי-טק וונצ'רס )II( בע"מ
)ח"פ 51-304302-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27 11 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

אלגרסי, מרח' הגליל 207, נופית 3600100, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 4 2, בשעה 
00 10, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

משה אלגרסי, מפרק

בונה הלוי אדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-204514-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,11 00 בשעה   ,10 1 2019 ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עפולה,   ,23 תשע  חטיבה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יעל נורקין, עו"ד, מפרקת  

פיקסיז השקעות בע"מ
)ח"פ 51-560073-2(

)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 

הנ"ל תתכנס ביום 2019 1 11, בשעה 00 11, במשרדה הרשום של 
החברה, רח' רחובות 3/22, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יואב ניר, מפרק  

ד. דותן ובניו בע"מ
)ח"פ 51-046310-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2019 1 16, בשעה 00 10, אצל המפרק, רח' 
דלהרינה 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דן דותן, מפרק  

איי2או פארמה בע"מ
)ח"פ 51-467558-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של בעלי המניות 
של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2019 1 17, בשעה 00 11, במשרדי 
בלוכטנשטיין לוי ויסמן, עורכי דין, רח' מרכז עזריאלי 5, המגדל 
המרובע, קומה 35, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רון פרי, עו"ד, מפרק  

דימבו ניהול בע"מ
)ח"פ 51-271326-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2019 1 19, בשעה 00 11, אצל יהושע שפונדר, רח' 
המייסדים 41, אבן יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ליאור לנדאו, עו"ד, מפרק  

מ.ו.ד.י.ש. ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-286266-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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תתכנס ביום 2019 1 19, בשעה 00 13, אצל יהושע שפונדר, רח' 
המייסדים 41, אבן יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ליאור לנדאו, עו"ד, מפרק  

סטיקאד בע"מ
)ח"פ 51-487037-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2019 1 20, בשעה 00 10, במשרדי החברה, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,24 אלתרמן  רח' 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

נדב קרטן, מפרק  

אשף הינשוף בע"מ
)ח"פ 51-473971-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,12 00 בשעה   ,20 1 2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
22, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' ריבלין 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

איתי כהן, מפרק  

קמיה החזקות בע"מ
)ח"פ 51-330246-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
זו, בשעה  30 ימים מיום פרסום הודעה  הנ"ל תתכנס לאחר 
49, כיכר פ"ז, קריית  00 16, במשרדי המפרק, רח' בניין גילת 
82000, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  גת 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אברי זיו-אלבז, עו"ד, מפרק  

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

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי מניות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 337)ב( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי מפרקת החברה מכנסת אסיפה 
כללית של בעלי המניות של החברה, שתתקיים ביום 2018 12 26, 

בשעה 00 16, במשרד המפרקת, רח' ערבה, בית ענבל, קריית שדה 
התעופה, קומה 4, לשם מסירת דיווח של המפרקת בדבר ניהול 

פירוק החברה ופעולותיה של המפרקת בשנת 2018 

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

לקבלת פרטים בקשר לאסיפה הכללית הנ"ל, ניתן לפנות 
למשרד המפרקת, בטל' 03-9778164 

לריסה קליימן, עו"ד, מפרקת

פולקובסקי ארט בע"מ
)ח"פ 51-406402-1(

הודעה על הפסקת הליכי פירוק

ניתנת בזה הודעה כי ביום 2018 10 4, האסיפה הכללית של 
החברה קיבלה החלטה במניין חוקי, להפסיק את הליכי פירוק 
החברה ולהסיר את מינויה של המפרקת, עו"ד מוריה פרידמן, 

מרח' פלאוט 8, רחובות 
מוריה פרידמן, עו"ד, מפרקת

דני - א.ל אירועים בע"מ
)ח"פ 51-311864-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

נמסרת 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 2018 10 25, התקבלה החלטה 
מיוחדת לבטל את פירוקה מרצון של החברה ולבטל את מינויו 
של עו"ד ארז אלמוג, מרח' מדינת היהודים 89, הרצליה, למפרק 

החברה 

החברה ממשיכה במהלך עסקיה הרגיל 

ארז אלמוג, עו"ד, מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פש"ר 12975-04-17

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: אברהם וויליס 

 ,19 חרוצים  יד  מרח'  שוקרון,  גלית  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
ת"ד 699, נתניה 

בדבר  החייב,  לנכסי  הנאמנת  ידי  על  הודעה,  בזה  ניתנת 
חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייב שהגישו תביעות 

חוב במועד ושתביעותיהם אושרו 

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

מבעל התפקיד במסגרת תיק פשיטת הרגל או בכלל 

גלית שוקרון, עו"ד, נאמנת

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון
בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, תיק פר"ק 15933-05-14

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייבת: פייברזון נטוורקס בע"מ )בפירוק(, ח"פ 51-338240-8 
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סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

עיסוק: פיתוח, שיווק ומכירה בתחום סיבים אופטיים 

שם המפרק ומענו: עו"ד יוסי משולם, רח' רבי יוסי 1, בני ברק 

סוג ואחוז הדיבידנד: סך של 5,400,000 שקלים חדשים בהתאם 
לנושי  שישולם   ,25 10 2018 מיום  המשפט  בית  לאישור 

החברה בהתאם לדיני קדימה 
יוסי משולם, עו"ד, מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פש"ר 56440-12-13

שם החייב: אורי שוחט 

שם הנאמן: עו"ד ישראל בכר 

המשפט  בית  להחלטת  בהתאם  כי  הודעה,  בזאת  נמסרת 
אביב,  בתל  המחוזי  המשפט  בית  ע"י  שניתנה   ,13 12 2015 מיום 
במסגרת תיק פש"ר 56440-12-13, מבצע הנאמן חלוקת דיבידנד 

סופי לנושי החייב שבנדון 
ישראל בכר, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש"ר 12161-10-12

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייבת: דגנית בנון 

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989 

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 

הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם 

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש"ר 45165-03-13

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: אליהו פניז'ל 

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989 

הנ"ל,  החייב  נושי  שהם  הטוענים  לכל  הודעה  בזה  ניתנת 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 

הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם 

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 12209-04-14

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייבת: מיכל טרביס 

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989 

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 

יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם 

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 12234-04-14

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: סטיבן אילון טרביס 

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989 

הנ"ל,  החייב  נושי  שהם  הטוענים  לכל  הודעה  בזה  ניתנת 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 

הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם 

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 53981-11-14

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייבת: אורלי שושן 

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989 

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 

הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם 

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פש"ר 19935-04-16

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייבת: מעין סבירסקי 

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989 

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 

הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם 

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש"ר 37799-11-16

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייבת: ראויה פאעור 

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989 

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 

הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם 

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת
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