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מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 
התשס"א-12001 ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, 
אני  העליון,  המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-21984, 
ממנה את דרורה בית אור, שופטת בדימוס של בית משפט שלום, 

ליושבת ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים.

ו' בחשוון התשע"ט )15 באוקטובר 2018(
)חמ 3-101-ה5(

איילת שקד  
   שרת המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

הארכת מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
העליון, אני מאריכה2 את מינויה של אבירה אשקלוני, שופטת 

של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים, מיום ל' באב התשע"ח )11 באוגוסט 
.)2018

כ"ז באב התשע"ח )8 באוגוסט 2018(
)חמ 3-101-ה5(

איילת שקד  
   שרת המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 6558.  2

הארכת מינוי יושב ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
העליון, אני מאריכה2 את מינויו של דורון פורת, שופט של בית 

משפט שלום, ליושב ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים, מיום ל' באב התשע"ח )11 באוגוסט 
.)2018

כ"ז באב התשע"ח )8 באוגוסט 2018(
)חמ 3-101-ה5(

איילת שקד  
   שרת המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 6558.  2

הארכת מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על–תנאי ממאסר, 
התשס"א-12001 )להלן - החוק(, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 

העליון, אני מאריכה2 את מינויה של עינת רון שופטת של בית 
משפט שלום, ליושבת ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים, מיום ל' באב התשע"ח )11 באוגוסט 
.)2018

כ"ז באב התשע"ח )8 באוגוסט 2018(
)חמ 3-101-ה5(

איילת שקד  
   שרת המשפטים

י"פ התשע"ז, עמ' 6557.  2

מינוי יושבת ראש לוועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-1962,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

המקומיות  הרשויות  לחוק   29 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 76 לסעיף  בכפוף  החוק(,   - )להלן  התשכ"ב-11962  )ביוב(, 
התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק 
סעיף ולפי  התשס"ט-22009,  ו–2010(,   2009 לשנים   הכלכלית 
5)א( ו–)ב( לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-31992, ובהסכמת 
נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את דוניא נסאר, שופטת 
החוק,  לפי  ערר  ועדת  ראש  ליושבת  שלום,  משפט  בית  של 

במחוז צפון.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"א בתשרי התשע"ט )20 בספטמבר 2018(
)חמ 3-810-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ב, עמ' 96.  1

ס"ח התשס"ט, עמ' 157.  2

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  3

הארכת מינוי יושבת ראש לוועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב(, התשכ"ב-1962,

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

המקומיות  הרשויות  לחוק   29 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 76 לסעיף  בכפוף  החוק(,   - )להלן  התשכ"ב-11962  )ביוב(, 
התכנית  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  לחוק 
סעיף לפי  התשס"ט-22009,  ו–2010(,   2009 לשנים   הכלכלית 
5)א( ו–)ב( לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-31992, ובהסכמת 
של  מינויה  את  מאריכה4  אני  העליון,  המשפט  בית   נשיאת 
גלית אוסי שרעבי, שופטת של בית משפט שלום, ליושבת ראש 

ועדת ערר לפי החוק, במחוז מרכז.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ה באלול התשע"ח )5 בספטמבר 2018(
)חמ 3-810-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ב, עמ' 96.  1

ס"ח התשס"ט, עמ' 157.  2

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  3

י"פ התשע"ו, עמ' 2574.  4

   
ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1
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מינוי חבר במועצה לענף הלול
לפי חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(, התשכ"ד-1963

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק המועצה 
2)ב()2(  ותקנה  התשכ"ד-11963,  ושיווק(,  )ייצור  הלול  לענף 
המועצה  חברי  מספר  )קביעת  הלול  לענף  המועצה  לתקנות 
ביום  מיניתי  התשכ"ד-21964,  בה(,  הממשלה  נציגי   ומינוי 
ה' בכסלו התשע"ט )13 בנובמבר 2018( את ריאד אברהים, נציג 

משרד הכלכלה והתעשייה, לחבר במועצה לענף הלול.

המינוי בתוקף כל עוד המתמנה הוא עובד משרד הכלכלה 
והתעשייה.

א' בטבת התשע"ט )9 בדצמבר 2018(
)חמ 3-840-ה1(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 12.  1

ק"ת התשכ"ד, עמ' 760; התשס"ז, עמ' 654.  2

הודעה בדבר הפרטה של חברת תעש מערכות בע"מ
לפי צו החברות הממשלתיות )הכרזה על אינטרסים חיוניים 

למדינה בתעש מערכות בע"מ(, התשע"ו-2016

ניתנת בזה הודעה לפי סעיף 19)א( לצו החברות הממשלתיות 
בע"מ(,  למדינה בתעש מערכות  חיוניים  אינטרסים  על  )הכרזה 
התשע"ו-12016, בדבר הפרטה של תעש מערכות בע"מ ביום י"ז 

בכסלו התשע"ט )25 בנובמבר 2018(.

י"א בטבת התשע"ט )19 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5787(

יעקב קוינט  
מנהל רשות החברות הממשלתיות  

ס"ח התשע"ו, עמ' 398.  1

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, 

התשמ"ט-1989

במשק  הסדרים  לחוק  18ה)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"ט-11989 )להלן - חוק הסדרים(, 
אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2018 
ביום  יעודכנו   ,2017 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת 
הכספי  העיצום  סכומי   ,)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד 
הסכום  וכן  הסדרים  לחוק  החמישית  ובתוספת  18א  שבסעיף 
גז  המספק  גז  ספק  )החלפת  המקרקעין  לחוק  3א)א(  שבסעיף 
חוק   - )להלן  התשנ"א-21991  מרכזית(,  גז  מערכת  באמצעות 
המקרקעין החלפת ספק גז(, בהתאם לסעיף 3א)ב( לאותו חוק, 

ויהיו כלהלן: 

הסכום האמור בסעיף 18א)א( לחוק הסדרים - 25,380 שקלים   .1
חדשים;

הסכום האמור בסעיף 18א)ב( לחוק הסדרים - 10,150 שקלים   .2
חדשים;

לחוק  החמישית  בתוספת  ב'  בטור  האמורים  הסכומים   .3
הסדרים יהיו כלהלן:

שקלים   1,010  -  )1( פרט  לצד  האמורים  הסכומים  )א( 
חדשים בשל הפרה כלפי כל צרכן ולא יותר מ–152,250 

שקלים חדשים;

הסכומים האמורים לצד פרט )2( - )ב( 

לספק גז קטן - 34,000 שקלים חדשים;  )1(

לספק גז אחר - 68,000 שקלים חדשים;  )2(

הסכום האמור לצד פרט )3( - 5,080 שקלים חדשים; )ג( 

הסכום האמור לצד פרט )4( - 68,000 שקלים חדשים; )ד( 

הסכום האמור לצד פרט )5( - 30,450 שקלים חדשים; )ה( 

הסכום האמור לצד פרט )6( - 15,230 שקלים חדשים; )ו( 

הסכום האמור לצד פרט )7( - 2,030 שקלים חדשים; )ז( 

הסכום האמור בסעיף 3א)א( לחוק המקרקעין החלפת ספק   .4
גז - 65,980 שקלים חדשים.

י' בטבת התשע"ט )18 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5596(

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק  

הודעה על הסמכת פקחים עירוניים
לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

האכיפה  לייעול  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שעה(,  )הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח 
התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי עיריית 
תל–אביב-יפו ששמותיהם מפורטים להלן לפקחים עירוניים באגף 
4)א(  סעיף  לפי  הסמכויות  להם  נתונות  שיהיו  העירוני,  הפיקוח 

לחוק, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר:

מרקוז פנטהון

טגניה באביי.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד הוראת השעה תעמוד 
בתוקפה וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.

י"ב בכסלו התשע"ט )20 בנובמבר 2018(
)חמ 3-4343-ה2(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1

 הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית 
 ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים תת"ל 75 - 

שדה תעופה מחניים 
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 

והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–77  76ג)1(  לסעיפים  בהתאם 
התשכ"ה-11965, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לחוק האמור, 
תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה  בזה  מודיעה   

ס"ח התשמ"ט, עמ' 28; התשע"ח, עמ' 3802.  1

ס"ח התשנ"א, עמ' 117; התשע"ח, עמ' 3802.  2
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשע"ה, עמ' 212.  1
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 הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית 
ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים תת"ל 90 - 

מיתקן התפלה גליל מערבי
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 

והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–77  76ג)1(  לסעיפים  בהתאם 
התשכ"ה-11965, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 78 לחוק האמור, 
תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה  בזה  מודיעה 
התשע"ח  בניסן  י'  מיום   ,04/2018 מס'  בישיבתה  כי   לאומיות 
לאומית  על הכנת תכנית לתשתית  2018(, החליטה  )26 במרס 
וכן  התכנית(   - )להלן  מערבי  גליל  התפלה  מיתקן   -  90 מס' 
התכנית  בתחום  בנייה  היתרי  למתן  תנאים  בדבר  החליטה 

כמפורט להלן:

לא יינתנו היתרי בנייה, היתרים לשימוש חורג או הרשאות  )א( 
הוועדה  באישור מתכננת  לחוק, אלא  261)ס(  סעיף  מכוח 

לתשתיות לאומיות;

פרסום  ממועד  שנים  שלוש  למשך  יהיה  התנאים  תוקף  )ב( 
הודעה זו או עד למועד העברת התכנית להערות הוועדות 
המחוזיות ולהשגות הציבור או דחייתה, הכול לפי המוקדם 

מביניהם.

למיתקן התפלה  היא תכנית   90 תת"ל  התכנית:  ותיאור  מקום 
שתי  יש  זה,  בשלב  המערבי.  בגליל  מלמ"ש   200 של  בהיקף 
חלופות נבחרות למיקום מיתקן ההתפלה: האחת ממוקמת בין 
והשנייה  עכו-נהריה  בקו  הרכבת  מסילת  לבין  שרגא  מחנה 

מזרחית לקיבוץ רגבה ומערבית לנס עמים, בשדות חקלאיים. 

מטרת התכנית: מיתקן התפלה והתשתיות הנלוות אליו, לרבות 
מאגרי מים, צנרת מים אל ומהמיתקן וקווי הולכת חשמל.

צפון,  מחוזי:  תכנון  מרחב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
צפון - אזור הימי; מרחבי תכנון מקומיים: הגליל המרכזי, משגב, 

קריית אתא, חבל אשר, שפלת הגליל, גבעת אלונים, זבולון".

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

חלקי חלקותחלקות בשלמותןסוג גושגושים

מרחב תכנון: הגליל המרכזי

17-14, 73 מוסדר18527

43-37 מוסדר18532

26-20, 39-29 מוסדר18533

5, 9, 10, 13, 14, 17, 7מוסדר18535
 ,26 ,25 ,22 ,21 ,18
 ,49 ,46 ,45 ,30 ,29
 ,58 ,57 ,54 ,53  ,50

67 ,61

2, 6-4, 11-8, 13,  מוסדר18536
 ,29  ,19-16  ,14
 ,67 ,64 ,56 ,55 ,36

86 ,84 ,83

25,  מוסדר18759  ,24  ,21-17
 ,69-61  ,59-57

86-81

לאומיות כי בישיבתה מס' 15/2018 מיום כ' בחשוון התשע"ט 
לתשתית  תכנית  הכנת  על  החליטה   ,)2018 באוקטובר   29(

לאומית מס' 75 - שדה תעופה מחניים )להלן - התכנית(.

תעופה  לשדה  תכנית  היא   75 תת"ל  התכנית:  ותיאור  מקום 
סמוך לקיבוץ מחניים. השדה מוגדר בתמ"א 15 כשדה תעופה 

קיים בדרגה 3, פועל בלא תכנית מפורטת תקפה.

הסדרה סטטוטורית של שדה תעופה מחניים  מטרת התכנית: 
במתכונתו הנוכחית כדי לאפשר את המשך קיומו ותפעולו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרחב תכנון מחוזי: צפון; 
מרחבי תכנון מקומיים: גליל עליון ואצבע הגליל.

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

מרחב תכנון גליל עליון

1378240 ,3936

138363937 ,35 ,18

13948139

1395618

138476

מרחב תכנון אצבע הגליל

13948139

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. במקרה 
המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של 

בתשריט, יגבר המסומן בתשריט.

זו  להודעה  הנלווה  בתשריט  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
במשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל:

לאומיות.  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה    )1(
כתובת: רח' בית הדפוס 12, בית השנהב, בניין C, ירושלים, 
;ti-tashtiyot@iplan.gov.il :טל' 0747-578208, כתובת דוא"ל

כתובת:  צפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה    )2(
שדרות מעלה יצחק 29, מבנה סיטי 1 )אזור תעשייה(, נצרת 

;zateam@iplan.gov.il :עילית, טל' 04-6508503, דוא"ל

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גליל עליון, כתובת: ועדה    )3(
 ,04-6816373 טל'  אזורית הגליל העליון,  מקומית, מועצה 

;hilasi@galil-elion.org.il :דוא"ל

כתובת:  הגליל,  אצבע  ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה    )4(
טל'   ,10300 הגלילית  חצור   ,9 ת"ד  הגלילית,  חצור   קניון 

.batshevah@e-galil.org.il :04-6800077/8, דוא"ל

מינהל  של  האינטרנט  באתר  מפורסמת  זו  הודעה 
.http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3 התכנון 

וישות  תכנית  "איתור  החיפוש  תחת   aspx?tid=31&bid=30
תכנונית", יש למצוא את "תת"ל/ 75 - סעיף 77-78" ---< בטבלת 

ה"מסמכים" ---< "פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 ו/או 78".

י"ב בכסלו התשע"ט )20 בנובמבר 2018(
)חמ 3-697-ה4(

זאב בילסקי  
           ראש מטה הדיור הלאומי

                                      ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשע"ה, עמ' 212.  1
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חלקי חלקותחלקות בשלמותןסוג גושגושים

9-6, 11, 12 מוסדר18259

9, 11, 12, 14, 21, 10מוסדר18332
28 ,23

2, 17 מוסדר18367

3, 4, 10-612מוסדר18368

27,  מוסדר18369  ,25  ,13  ,5  ,2
43 ,42 ,36 ,33 ,29

13, 14, 18, 19 מוסדר18481

6, 19, 22, 37, 41 מוסדר18482

2, 8, 12, 15, 20-17, 1, 29 מוסדר18483
 ,37 ,32 ,30 ,28-25

48 ,46 ,44 ,38

27-24,  מוסדר18526  ,20-13  ,7
 ,59 ,57 ,49-46 ,44

60

9 מוסדר18691

32, 41 מוסדר18697

5, 6, 24, 25, 2628מוסדר18758

3-1, 7, 12-9, 16, 25, 46מוסדר18780
 ,41 ,39 ,34 ,28 ,20

48 ,45 ,44 ,42

11, 37-35מוסדר18781  ,9  ,7  ,5-1
34 ,33 ,31-13

19-17, 1627מוסדר18782

31-27, 32מוסדר18783  ,25  ,24
59 ,54 ,53 ,51 ,33

9, 15 מוסדר18961

2, 25-22, 3330מוסדר19942

2, 7, 8, 16, 27-25 מוסדר19943

6 מוסדר19951

6, 8, 13, 14 מוסדר19952

29-4מוסדר19958

4, 8-6, 18, 519, 20מוסדר19959

10-2, 12, 13 מוסדר19960

2, 4, 12, 13, 18 מוסדר19964

2, 6, 33 מוסדר19965

מרחב תכנון: שפלת הגליל

72-61, 73מוסדר18571  ,47  ,46
96 ,92-86 ,78-74

חלקי חלקותחלקות בשלמותןסוג גושגושים

30 מוסדר18784

מרחב תכנון: משגב

113, 101, 104, 110מוסדר18467  ,108  ,107
125 ,124

24, 110, 117, 122מוסדר18469  ,21-19  ,13-7
 ,33  ,32  ,30  ,25 
 ,112  ,47  ,43-36
126 ,120 ,116 ,114

מרחב תכנון: קריית אתא

104, מוסדר10260  ,65  ,63  ,44
124 ,119 ,117 ,115

 ,62 ,43 ,42 ,36 ,33
 ,71-69  ,66  ,64
 ,90-87 ,85 ,82-77
128 ,112 ,110 ,102

41, 81, 82, 123-120 מוסדר10264

26, 27 מוסדר10265

666, 697 מוסדר10293

14, 15, 17, 21, 22,  מוסדר10294
45 ,28 ,26-24

מרחב תכנון: חבל אשר

145, 146, 149 מוסדר10242

53, 54  מוסדר10245

4, 8-6  מוסדר10246

6, 8 מוסדר10525

29, 31, 39 מוסדר18029

13, 14, 21, 26, 29,  מוסדר18053
40-37 ,32 ,30

28, 2629מוסדר18054

3, 7  מוסדר18060

9, 12, 13 מוסדר18061

8-5, 14, 16, 28, 30,  מוסדר18098
55 ,45-42 ,39 ,31

1, 3, 7-5, 9, 17, 19 מוסדר18110

18-12 מוסדר18111

3, 46, 47, 127, 166,  מוסדר18116
173 ,172 ,170

8, 10, 11, 13 מוסדר18188

32 מוסדר18243
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חלקי חלקותחלקות בשלמותןסוג גושגושים

12, 11, 44מוסדר18573  ,10-8  ,4  ,3
 ,45 ,43 ,42 ,39-35

64 ,63

21, 22, 62 מוסדר18592

מרחב תכנון: גבעת אלונים

64, 69, 82, 83, 85,  מוסדר10260
91-87

17, 16מוסדר10264  ,15-10  ,8-4
 ,38  ,35  ,31  ,20
 ,83-81  ,42-40

125-120

26, 27 מוסדר10265

25 מוסדר10294

מרחב תכנון: זבולון

697 מוסדר10293

16, 17, 25, 26, 45 מוסדר10294

מחוז צפון )אזור ימי(

1 מוסדר60010

1 מוסדר60015

999 בהסדר60180

1 מוסדר60181

999 בהסדר60182

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. במקרה 
המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של 

בתשריט, יגבר המסומן בתשריט. 

זו  להודעה  הנלווה  בתשריט  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
במשרדי הוועדות הרשומות להלן, בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל:

ולבנייה של תשתיות לאומיות.  הוועדה הארצית לתכנון    )1(
כתובת: רח' בית הדפוס 12, בית השנהב, בניין C, ירושלים, 

;ti-tashtiyot@iplan.gov.il :טל' 0747-578208, דוא"ל

כתובת:  צפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה    )2(
שדרות מעלה יצחק 29, מבנה סיטי 1 )אזור תעשייה, הר 

;MiriHa@iplan.gov.il :יונה(, טל' 04-6508555, דוא"ל

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי, כתובת:    )3(
דוא"ל:   ,04-9919339 טל'  עכו,   ,460 ת"ד  השווקים,  מרכז 

;miri_1@galil_merckazi.co.il

רח'  כתובת:  משגב,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה    )4(
 כחול 1, בניין החברה הכלכלית אזור תעשייה משגב, טל' 

;vaada@vaada-misgav.org.il :04-9990102, דוא"ל

כתובת:  אתא,  קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה    )5(
דוא"ל:   ,04-8478432 טל'  אתא,  קריית   ,7 העירייה  כיכר 

;mekomit@kiryat-ata.muni.il

כתובת:  אשר,  חבל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה    )6(
 ,04-9879610 טל'  אשר,  חבל  ולבנייה  לתכנון  הוועדה 

;vsecretary@matteasher.org.il :דוא"ל

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שפלת הגליל, כתובת:    )7(
 ,04-9868670 טל'  תמרה,  הגליל,  שפלת  מקומית  ועדה 

;vaada@vsg.org.il :דוא"ל

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גבעת אלונים, כתובת:    )8(
טל'  אלונים,  גבעות  ובנייה  לתכנון  המקומית   הוועדה 

;galoneem@iula.org.il :04-9502021, דוא"ל

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון, כתובת: משרדי    )9(
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה זבולון, טל' 04-8478105, 

.etiib@zvulun.co.il :דוא"ל

מינהל  של  האינטרנט  באתר  מפורסמת  זו  הודעה 
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3. התכנון 

וישות  תכנית  "איתור  החיפוש  תחת   aspx?tid=31&bid=30
 >---  "77-78 סעיף   -  90 "תת"ל/  את  למצוא  יש  תכנונית", 
בטבלת ה"מסמכים" ---< "פרסום נוסח לפי סעיף 76 ו/או 77 

ו/או 78".

י"ד בכסלו התשע"ט )22 בנובמבר 2018(
)חמ 3-697-ה4(

זאב בילסקי  
           ראש מטה הדיור הלאומי

ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות  

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.11.2018 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17049/2018

.214.10.2018

מרכז שלטון מקומי3.
שלוש הערים הגדולות,

הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4.
עובדים עיוורים5.
הודעה מס' 15/18 קצובת נסיעות לעובדים עיוורים6.
.75.11.2018
14.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17050/2018

.218.6.2018
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ממשלת ישראל, שלוש הערים הגדולות, המוסד 3.
לביטוח לאומי, שירותי התעסוקה, הסתדרות מדיצינית 
הדסה, אונ' העברית, אונ' בר אילן , אונ' בן גוריון, אונ' 

חיפה, אונ' תל אביב, טכניון, מכון ויצמן,
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כאמור בסעיף 52.

הקצאת מסגרת עלות תוספות6.

.720.9.2018

18.6.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.11.2018
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1235/2018

.220.8.2018

מחלבות רמת הגולן בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מזון4.

כאמור בהסכם5.

עדכון תנאי עבודה6.

.75.11.2018

.831.12.2019 - 1.1.2018

.1236/2018

.220.9.2018

מכללה אקדמית להנדסה אורט בראודה,3.
ארגון הסגל האקדמי הזוטר

חינוך4.

סגל זוטר5.

תנאי עבודה6.

.75.11.2018

20.19.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1237/2018

.22.10.2018

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות המורים

חינוך4.

עובדי הוראה במשרד העבודה והרווחה5.

הסכם עוז לתמורה6.

.75.11.2018

.830.6.2019 - 2.1.2018

.1238/2018

.216.10.2018

נילית בע"מ ח.פ 3,511357196.
הסתדרות החדשה

טקסטיל4.

כאמור בסעיף 2 להסכם5.

תנאי עבודה6.

.75.11.2018

.831.3.2020 - 1.4.2018

.1239/2018

.220.9.2018

דלתא גליל תעשיות בע"מ כרמיאל,3.
הסתדרות החדשה

ייצור טקסטיל4.

כלל העובדים 5.

תוספות שכר6.

.75.11.2018

.831.3.2020 - 1.4.2018

.1240/2018

.211.6.2018

טיים אאוט מגזין ישראל בע"מ3.
לייף אנד סטייל )מקבוצת יובל סיגלר( בע"מ,

ארגון העיתונאים בישראל
יצירה4.
30 עובדים5.
תנאי עבודה6.
.722.10.2018
11.6.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1241/2018

.214.9.2016

המוסד לביטוח לאומי3.
ממשלת ישראל

מרכז שלטון מקומי
שלוש הערים הגדולות

מרכז המועצות האזוריות,
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

עובדים סוציאלים5.

שינוי בהסכם 62016.

.722.10.2018

14.9.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1242/2018

.227.9.2018

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

19 עובדים במפורט בנספח5.

הארכת תקופת ניסיון6.

.75.11.2018

27.9.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1243/2018

.231.10.2018

איגוד הכדור יד בישראל,3.
חטיבת הספורט בהסתדרות המעו"ף

פעילויות ספורט4.

שחקני נבחרת ישראל כדור יד גברים5.

תנאים בספייר וסוציאליים של השחקנים6.

.713.11.2018

31.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.
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.1244/2018

.228.10.2018

חברת אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

טייסים5.

התייעלות לאור כניסת תקנות טיס חדשות6.

.713.11.2018

28.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1245/2018

.25.11.2018

איגוד הכדורסל,3.
ארגון שחקני כדורסל בהסתדרות המעו"ף

פעילויות ספורט4.

שחקני כדורסל5.

תנאי שכר ועבודה6.

.713.11.2018

5.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1246/2018

.215.10.2018

חברת סטארקיסט פודור בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור מזון4.

עובדים שיסיימו עבודתם5.

תנאי סיום עבודה וסגירת המפעל6.

.713.11.2018

15.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1247/2018

.25.9.2018

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם5.

הסכמות לניהול מו"מ6.

.713.11.2018

5.9.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1248/2018

.228.10.2018

חברת אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

אנשי צוות אוויר5.

אינטרנט מטוסים6.

.713.11.2018

28.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1249/2018

.230.8.2018

המרכז לחינוך יהודי ערבי בישראל ע"ר 3,580293710.
ארגון העובדים מען

חינוך4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.77.10.2018

30.8.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1250/2018

.26.8.2018

ימקא הבינלאומית ירושלים שלום קשתוש,3.
הסתדרות החדשה

פעילויות בילוי ופנאי4.

כאמור בסעיף 52.

תנאי עבודה6.

.74.10.2018

6.8.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1251/2018

.231.10.2018

סופרבוס העמקים בע"מ3.
סופרבוס היסעים ותיור בע"מ

סופרבוס ושות',
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי

הובלה יבשתית4.

נהגי אשכול בית שמש5.

תנאי עבודה6.

.721.11.2018

31.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1252/2018

.216.9.2018

פסגות בית השקעות,3.
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי

שירותים פיננסיים4.

כאמור בגוף ההסכם5.

תנאי עבודה ושכר6.

.721.11.2018

10.9.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1253/2018

.221.10.2018

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

רשות האכיפה וגבייה )מינהל מח"ר, הנדסאים(5.

תשלום פיצוי בגין אי ביצוע עיקול6.

.721.11.2018

21.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1254/2018

.221.10.2018

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

עובדי מרכז לגביית קנסות )מינהל מח"ר, בשירות 5.
המשפטי(

מענקים חד פעמיים וביטול סכסוך עבודה6.

.721.11.2018

21.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1255/2018

.26.9.2018

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

שירותים פיננסיים4.
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מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

עובדי מעברי הגבול5.

תוספת שכר ומענקים6.

.74.10.2018

18.7.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1262/2018

.229.10.2018

עיריית הוד השרון3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

מינהל מקומי4.

כאמור בהסכם5.

תשלומים בגין דמי כלכלה6.

.721.11.2018

29.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1263/2018

.226.7.2018

מעון נווה כנרת בע"מ ח.פ 3,510983885.
הסתדרות החדשה

חינוך4.

כאמור בהסכם 5.

הסכמה בשינויים להמשך תוקף ההסכם מיום 6.
28.7.2015

.77.10.2018

26.7.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1264/2018

.225.7.2018

קו אופ ישראל אגודה צרכנית בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

מסחר4.

כלל העובדים5.

פריסת דמי הבראה לשתי פעימות6.

.77.10.2018

25.7.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1265/2018

.225.7.2018

סלקום ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה איגוד עובדי הסלולר האינטרנט 

והייטק
שירותי תקשורת4.
כאמור בהסכם5.
מעבר עובדים מחברת נטוויזין 013 לסלקום6.
.77.10.2018
25.7.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1266/2018

.225.7.2018

סלקום ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה 

שירותי תקשורת4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.74.10.2018

.831.12.2020 - 1.1.2018

נהגים5.

טבלת שכר חדשה6.

.721.11.2018

6.9.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1256/2018

.21.11.2018

טכניון מכון טכנולוגי3.
ארגון סגל הוראה בטכניון

חינוך4.

חברי סגל נלווה5.

עלות תוספות שכר6.

.721.11.2018

1.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1257/2018

.21.8.2018

אסם השקעות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה - הסתדרות עובדי המזון 

והפרמצבטיקה
ייצור מוצרי מזון4.
עובדי אגף כספים בשוהם5.
פרישה והתייעלות6.
.713.9.2018
1.8.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1258/2018

.215.11.2018

נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה יבשתית4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.721.11.2018

15.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1259/2018

.24.11.2018

איי סי איי טלקום בע"מ,3.
הסתדרות החדשה איגוד עובדי הסלולר האינטרנט 

וההייטק
שירותי תקשורת4.
כאמור בהסכם5.
תנאי עבודה6.
.721.11.2018
4.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1260/2018

.231.7.2018

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כאמור בהסכם5.

סיום העסקה של עובדים בטלוויזיה הלימודית6.

.74.10.2018

31.7.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1261/2018

.218.7.2018
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לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00 

ביום 10.2.2019.

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

אורנה שמריהו, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 12659-09-18

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

ובעניין פירוק עמותת משפחתי, ע"ר 58-045641-6,

והמבקשת: העמותה עצמה, ע"י יו"ר העמותה שלי זהבי, 
פקס  ,054-2525068 טל'   ,29671 אביב  תל   ,9 העם  אחד   מרח' 

.03-7967200

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

27.1.2019, בשעה 08.30.

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

למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–7 ימים לפני 

המועד שנקבע לדיון.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 13.1.2019.

שלי זהבי, בשם העמותה  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 55480-11-18

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

ובעניין פירוק חברת הגן של דניאל בע"מ, ח"פ 51-470857-7, 
מרח' הבנים 67, רמת השרון,

ו/או  הירשברג  רן  עו"ד  ב"כ  ע"י  לויד,  עמיר  והמבקש: 
שחר סקופ, מרח' התע"ש 14 )מרכז חאן(, ת"ד 2144, כפר סבא 

4442514, טל' 09-7713001, פקס' 03-7713002.

בקשה  הוגשה   25.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 23.1.2019, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

.1267/2018

.225.7.2018

מכללת לוינסקי לחינוך,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

חינוך4.

כאמור בהסכם5.

הארכת תוקף בשינויים של ההסכם מיום 617.11.14.

.77.10.2018

25.7.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

כ"ז בכסלו התשע"ט )5 בדצמבר 2018(

                                         רבקה ורבנר
הממונה הראשית על יחסי עבודה )בהטלת תפקיד(

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 67198-11-18

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

ובעניין פירוק חברת א.ג.א. פניני מרציפן בע"מ, ח"פ 51-473117-3,

והמבקש: רועי לוי, ע"י ב"כ עו"ד רחלי אייבס-אלמודאי, 
מרח' המלך ג'ורג' 31, ירושלים.

בקשה  הוגשה   28.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 27.2.2019, בשעה 8.30.

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

.20.2.2019

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

                                            רחלי אייבס-אלמודאי, עו"ד
                                                        באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 5607-12-18

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

ח"פ  בע"מ,  פיננסים  אלמה  נוה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-552315-7

והמבקשים: שלומי מצליח ואח', ע"י ב"כ עו"ד אורנה שמריהו, 
מרח' וייצמן 42, בית יתר, כפר סבא.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.12.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.2.2019, בשעה 09.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אברהם גרוניך, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 42300-11-18

               פ"ח 7218

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

ובעניין פירוק חברת מאפה שמונים בע"מ, ח"פ 51-537048-4,

עאדל  אחמד  עו"ד  ב"כ  ע"י  מחאג'נה,  היתם  והמבקש: 
מחאג'נה, רישיון מס' 59431, ת"ד 865, אום אל פחם 3001000.

בקשה  הוגשה   19.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.2.2019, בשעה 10.15.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.15.1.2019

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

                                            אחמד עאדל מחאג'נה, עו"ד
                                                          בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 48830-11-18

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

ובעניין פירוק חברת ו.י.ק בניין בע"מ, ח"פ 51-506719-7,

והמבקש: חמאמדה עורסאן, ע"י ב"כ עו"ד סבאג נדאל, ת"ד 
703, פקיעין 24914.

בקשה  הוגשה   21.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

20.1.2019, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, ביום 6.1.2019.

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

סבאג נדאל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור 
למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש  למסור  יש  ההודעה  את 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30, ביום 23.1.2019.

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

שחר סקופ, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 4105-12-18

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

ובעניין פירוק חברת מיאמי מנהטן בע"מ, ח"פ 51-543272-2,

ח"פ  בע"מ,  לבניין  אדם  כח  שירותי  בונה  און  והמבקשת: 
51-366403-7, ע"י ב"כ עו"ד תמיר יחיא ואח', משד' התעשייה 8, 

אשקלון, טל' 08-6758880, פקס' 08-6758866.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.12.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.1.2019, בשעה 08.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 08.30, 

ביום 20.1.2019.

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

תמיר יחיא, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 7755-12-18

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

ח"פ  בע"מ,  ובנין  ייזום  דור  אל-אר  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-369567-6

והמבקשים: חברי קבוצת הרכישה "גבעת עילית" ואח', ע"י 
ב"כ עו"ד אברהם גרוניך ו/או דן כרמון, מרח' מרומי שדה 1/6, ת"ד 

4273, מודיעין עילית 71919, טל' 08-9160033, פקס' 08-9160044.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.12.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.3.2019, בשעה 12.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 17.3.2019, בשעה 

.16.00
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המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.9.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.2.2019, בשעה 08.30.

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

למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.21.1.2019

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 21.1.2019.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

                                                      רשות התאגידים

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

בצלאל ניהול ונאמנות בע"מ
)ח"פ 51-315694-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.10.2018, התקבלה החלטה 
רבי  מרח'  בצלאל,  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

עקיבא 19, הרצליה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק בצלאל, מפרק

בצלאל ניהול ונאמנות בע"מ
)ח"פ 51-315694-3(

)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 30.1.2019, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' רבי עקיבא 19, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 28251-08-18

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

בע"מ,  ניקיון  ושירותי  אחזקה  שניר  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-149468-4,

והמבקשת: סימה פסחוב, מרח' חרמון 30/1, חיפה 33185,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.8.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.1.2019, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע 

.13.1.2019

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

סימה פסחוב, המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 31832-09-18

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

ובעניין פירוק חברת הולי הרבס בע"מ, ח"פ 51-526276-4, 

יניב,  אמיר  רונית  עו"ד  ב"כ  ע"י  דור,  בן  בני  והמבקש: 
מיגאל ארנון ושות', רח' מרכז עזריאלי 5, תל אביב 6702501.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.9.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.1.2019, בשעה 8.30.

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

למבקש הודעה על רצונו זה.

ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן  את 
ביום   ,10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.14.1.2019

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 14.1.2019.

רונית אמיר יניב, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 36989-09-18

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

ע"ר  לוד,   - בגין  מנחם  קרית  גן  עמותת  פירוק   ובעניין 
,58-044617-7
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לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 
בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק בצלאל, מפרק

מאירה פרידמן - ייעוץ עסקי בע"מ
)ח"פ 51-452102-0(

)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 3.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאירה פרידמן, מרח' יהודה 

הנשיא 5, כפר סבא, 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.

מאירה פרידמן, מפרקת

מאירה פרידמן - ייעוץ עסקי בע"מ
)ח"פ 51-452102-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יהודה  רח'  המפרקת,  אצל   ,8.30 בשעה   ,30.1.2019 ביום  תתכנס 
הנשיא 5, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאירה פרידמן, מפרקת

קאמורה טופ בע"מ
)ח"פ 51-329648-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,12.12.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן  שלא 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה   התקבלה 

שאול סופר, מרח' אלנבי 76, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שאול סופר, מפרק

קאמורה טופ בע"מ
)ח"פ 51-329648-3(

)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 31.1.2019, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' אלנבי 76, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שאול סופר, מפרק

כל דג )כ.ד( 2010 בע"מ
)ח"פ 51-448251-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול סופר, מרח' אלנבי 76, 

תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שאול סופר, מפרק

כל דג )כ.ד( 2010 בע"מ
)ח"פ 51-448251-2(

)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 
רח' אלנבי 76,  ביום 31.1.2019, בשעה 9.00, אצל המפרק,  תתכנס 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שאול סופר, מפרק

פקאן מבט רענן בנדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-484785-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניב אזרד, מרח' החצב 47, 

זכרון יעקב, למפרק החברה.
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ח. נר עמודות חשמל בניה ושלד בע"מ
)ח"פ 51-574813-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.12.2018, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסים חדד, מרח' דרך 

הצופים 3, כפר אדומים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נסים חדד, מפרק

ח. נר עמודות חשמל בניה ושלד בע"מ
)ח"פ 51-574813-5(

)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 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,29.1.2019 ביום   תתכנס 
הצופים 3, כפר אדומים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נסים חדד, מפרק

סופר דיוור בע"מ
)ח"פ 51-359431-7(

)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   ,18.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,13 קארו  יוסף  מרח'  יונגר,  דוד  אוהד 

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.

 ,3.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.30 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אוהד דוד יונגר, רו"ח, מפרק

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניב אזרד, מפרק

פקאן מבט רענן בנדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-484785-4(

)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 29.1.2019, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' החצב 47, 
זכרון יעקב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניב אזרד, מפרק

א. נטע ייעוץ טכנולוגי בע"מ
)ח"פ 51-491642-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נטע אברהם, מרח' טופז 1, 

גילון, ד"נ משגב 20103, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נטע אברהם, מפרק

א. נטע ייעוץ טכנולוגי בע"מ
)ח"פ 51-491642-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.1.2019, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' טופז 1, גילון, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

נטע אברהם, מפרק
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התקבלה   ,20.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מיכאל לוי, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

 ,20.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מיכאל לוי, מפרק

קלארסיס בע"מ
)ח"פ 51-551306-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.11.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אלכס בלפור, מרח' בלפור 84, בת ים, 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.

 ,22.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אלכס בלפור, מפרק

טלנר תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-441508-2(

)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   ,18.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת  לציון,  ראשון   ,11 טייב  הרב  מרח'  אדמוני,  קשתי  דנה 

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.

אר. די. אל ניהול יעוץ והכוונת כח אדם )1995(  בע"מ
)ח"פ 51-211045-3(

)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   ,18.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,13 קארו  יוסף  מרח'  יונגר,  דוד  אוהד 

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.

 ,3.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

אוהד דוד יונגר, רו"ח, מפרק

אימפקט מערכות שיווק ממוקד בע"מ
)ח"פ 51-429471-9(

)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   ,17.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,13 קארו  יוסף  מרח'  יונגר,  דוד  אוהד 

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.

 ,3.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אוהד דוד יונגר, רו"ח, מפרק

תריסי שולמית בע"מ
)ח"פ 51-377856-3(

)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 
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קופילנד בע"מ
)ח"פ 51-329996-6(

)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   ,3.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עבד 
אלרחמאן חאג'-יחיא, מרח' טייבה 3161, טייבה, 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.

 ,1.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,4432 טייבה  רח'  חאג'-יחיא,  אשרף  עו"ד  אצל   ,16.00 בשעה 
טייבה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עבד אלרחמאן חאג'-יחיא, מפרק

חולות עצמונה בע"מ
)ח"פ 51-261143-5(

)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   ,19.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

גוטסמן, מבני נצרים, 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.

 ,3.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד עו"ד כהן, ערב ושות', רח' הדסה 78, באר 
שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף גוטסמן, מפרק

ד"ר אדלמן מרפאות שיניים בע"מ
)ח"פ 51-308256-0(

)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   ,20.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

 ,1.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  12.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דנה קשתי אדמוני, עו"ד, מפרקת

ישראלב בע"מ
)ח"פ 51-543145-0(

)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   ,20.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרן לוי, 

מרח' דוד המלך 19, ירושלים, 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.

 ,28.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
10.00, במשרד עו"ד אביב, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אהרן לוי, מפרק

גאוגלוב בע"מ
)ח"פ 51-401033-9(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,18.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

ליעד לשם, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

 ,18.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ליעד לשם, מפרק
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 ,14.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  ושות',  דובשני  לרנר  שורץ  אצל   ,10.00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי גולדברג, רו"ח, מפרק

דור שובל אירועים בע"מ
)ח"פ 51-414565-5(

)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   ,9.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יואב סבן, מרח' החרש 76, נתיבות, 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.

 ,10.3.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יואב סבן, עו"ד, מפרק

מערכות אנרגיה מתקדמות )ג.י.( בע"מ
)ח"פ 51-183240-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם 

גרוס, מרח' סמ יל"ג 4, תל–אביב-יפו, 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.

 ,5.2.2019 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.

יורם גרוס, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את  רו"ח 
אבשלום אומסי, מרח' הרצל 76, חיפה, 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.

 ,14.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל שורץ לרנר דובשני ושות', משרד עורכי דין, 
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.

אבשלום אומסי, רו"ח, מפרק

הישוב החדש יבנה ויצמן בע"מ
)ח"פ 51-576042-9(

)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   ,20.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
קים שוהם ניר, מרח' ששת הימים 30, בני ברק, 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.

 ,1.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בע"מ,  בישראל  הישוב  הכשרת  חברת  אצל   ,12.00 בשעה 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קים שוהם ניר, מפרקת

חן יצחק ייעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-446422-1(

)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   ,20.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

אבי גולדברג, מרח' הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
גיא מלר, מרח' המלאכה 10, אילת, 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.

 ,5.2.2019 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.

גיא מלר, רו"ח, מפרק

חן-לי תעשיות אלומיניום בע"מ
)ח"פ 51-309217-1(

)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   ,21.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,6618356 תל–אביב-יפו   ,23 בגין  דרך  מרח'  אברמוביץ,  זיו  דוד 

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.

 ,28.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרד לפידות מלכיאור אברמוביץ ושות', עורכי 
דין, 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.

דוד זיו אברמוביץ, עו"ד, מפרק

אי אס איי ניהול ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-522301-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגל 

בקסיס, מרח' שושנים 24, אחוזת ברק, 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.

 ,30.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 

הנדסה כללית - מערכות כביסה בע"מ
)ח"פ 51-172257-1(

)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   ,20.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם 

גרוס, מרח' סמ יל"ג 4, תל–אביב-יפו, 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.

 ,5.2.2019 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.

יורם גרוס, מפרק

או. אף השקעות בע"מ
)ח"פ 51-361727-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לילך קינן, מרח' בר כוכבא 23, בני ברק, 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.

 ,28.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  11.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

לילך קינן, עו"ד, מפרקת

קלרה תיווך דירות בע"מ
)ח"פ 51-319285-6(

)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   ,20.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עפר בן יהודה, עו"ד, מפרק

וויט ראביט בע"מ
)ח"פ 51-462447-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוני מישקובסקי, מרח' 

ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רוני מישקובסקי, עו"ד, מפרק

גמ"ח מיסודה של תהילה גרוזובסקי ז"ל
)ע"ר 58-041765-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
המניין של העמותה  מן  כללית שלא  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,9.12.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל, 
החברה מרצון ולמנות את רו"ח מאירה גנור, מרח' העבודה 11, ראש 

העין, למפרקת העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  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.

מאירה גנור, רו"ח, מפרקת

גטפאפי בע"מ
)ח"פ 51-514055-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד הלפרין, מרח' הארבעה 

21, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

של החברה.

סיגל בקסיס, מפרקת

י.א.ק.ד. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-239572-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר חנגלי, מרח' דרך 

אבא הלל 16, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

תומר חנגלי, עו"ד, מפרק

לובי - צוות יועצים ומרצים
)ח"פ 51-336739-1(

)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 16.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סטיבן קנטור, מרח' דרך 

בגין 132, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

סינקסול פארמה בע"מ
)ח"פ 51-517426-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עפר בן יהודה, מרח' 

ברקוביץ' 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

לוסיאן מרדכי קריאף, מפרק

קודפרו בע"מ
)ח"פ 51-559530-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.11.2018, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל הלפרין, מרח' 

הפלך 7, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל הלפרין, מפרק

פיס פרוסס בע"מ
)ח"פ 51-439224-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל   ,12.00 בשעה   ,13.2.2019 ביום  תתכנס 
המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם כהן, מפרק

אמינד בע"מ
)ח"פ 51-320126-9(

)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 3.2.2019, בשעה 12.00, במשרדי עורכי דין גרוס, רח' 
מנחם בגין 132, עזריאלי, המגדל העגול, קומה 38, תל–אביב-יפו, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

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

עודד הלפרין, מפרק

ניר-רון פרוייקטים בבניה בע"מ
)ח"פ 51-479587-1(

)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 3.6.2018, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי דניאל, מרח' מפי 5, נתניה, 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רועי דניאל, עו"ד, מפרק

טריו ישראל נ.ד.א. בע"מ
)ח"פ 51-511346-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נח אילן נחמיה קליין, מרח' 

בן יהודה 61, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נח אילן נחמיה קליין, מפרק

הגלריה לאמנות ברובע היהודי בירושלים בע"מ
)ח"פ 51-252718-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לוסיאן מרדכי קריאף, מרח' 

דוד המלך 21, ירושלים, למפרק החברה.
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אריה סביר - יעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-483799-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.2.2019, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' יהודה 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,48 בורלא 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסנת נחמה סביר, מפרקת

ק.ר.ג. נציגויות )2000( בע"מ
)ח"פ 51-300284-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ושות',  גדעון פישר  תתכנס ביום 3.2.2019, בשעה 11.00, במשרדי 
המשולש,  המגדל   ,39 קומה  עזריאלי,  בניין   ,132 בגין  דרך   רח' 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רם תורן, עו"ד, מפרק

אלקון - רכב )ל.כ.פ.( בע"מ
)ח"פ 51-116808-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  קליין,  מארק  רו"ח  אצל   ,10.00 בשעה   ,4.2.2019 ביום  תתכנס 
ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעזר אלקון, מפרק

ארפ השקעות בע"מ
)ח"פ 51-039776-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.2.2019, בשעה 15.00, אצל עו"ד ארז סרי, רח' דרך 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,52 בגין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים בן–ארי, מפרק

אדום אלפיים ושלוש בע"מ
)ח"פ 51-064820-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,45 הדקל  רח'  המפרק,  אצל   ,12.30 בשעה  ביום 5.2.2019,  תתכנס 
תל מונד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דרן פלצקי, מפרק

וואיו טק בע"מ
)ח"פ 51-587611-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2.2.2019, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' העולים 86, 
ביצרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר ניסים יוסף סבן, עו"ד, מפרק

ד.פ.ב. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-282896-3(

)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 4.2.2019, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' קפלן 17, 
תל–אביב-יפו, לשם דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ברוך פסטרנק, מפרק

ציח פרוייקטים )2009( בע"מ
)ח"פ 51-430351-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  נמסרת בזה הודעה בהתאם 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,5.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דרך רמתיים 22, הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי מיכאלי, עו"ד, מפרק
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ה.ד.ב.א השקעות בע"מ
)ח"פ 51-039777-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  סרי,  ארז  עו"ד  אצל   ,15.00 בשעה   ,5.2.2019 ביום  תתכנס 
רוממה 20, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים בן–ארי, מפרק

ח.א.ד.ב השקעות בע"מ
)ח"פ 51-039780-5(

)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 
15.00, אצל עו"ד ארז סרי, רח'  5.2.2019, בשעה  תתכנס ביום 
דרך בגין 52, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים בן–ארי, מפרק

קואצ'ר סאקסס בע"מ
)ח"פ 51-560155-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,3.2.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,11 אוסטרובסקי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוספה דגן, מפרקת

א.ל.וו בע"מ
)ח"פ 51-383414-3(

)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 
דניאל  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,2.2.2019 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,3 פריש 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב לירז, עו"ד, מפרק

א.ש.י גלובל יזמות ומכירות בע"מ
)ח"פ 51-355615-9(

)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 3.2.2019, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרך בגין 48, 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן סבג, עו"ד, מפרק

ב.א. השקעות ופתוח בע"מ
)ח"פ 51-039327-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.2.2019, בשעה 15.00, אצל עו"ד ארז סרי, רח' דרך 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,52 בגין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים בן–ארי, מפרק

ב.ג. ב.א השקעות בע"מ
)ח"פ 51-039778-9(

)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 5.2.2019, בשעה 15.00, אצל עו"ד ארז סרי, רח' דרך 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,52 בגין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים בן–ארי, מפרק

מ. מופאטיס בע"מ
)ח"פ 51-486145-9(

)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 5.3.2019, בשעה 10.30, אצל קבוצת מבנה, רח' תוצרת 
הארץ 7, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר שחר, מפרק
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זיתי זהב בע"מ
)ח"פ 51-449767-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שד' משה  ביום 3.2.2019, בשעה 12.00, אצל המפרק,  תתכנס 
גושן 14, קריית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שאדי המאם, עו"ד, מפרק

או.אם. סי נטוורקינג בע"מ
)ח"פ 51-408762-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 3.2.2019, בשעה 10.00, במשרד בר–און שגיא, עורכי 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,11 לוי  משה  רח'  דין, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעד גבריאל בר און, עו"ד, מפרק

פ.מ.י אוטומוביל בע"מ
)ח"פ 51-567375-4(

)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 3.2.2019, בשעה 10.00, במשרד דנהירש ושות', עורכי 
סופי של  דוח  יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  רח'  דין, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

טריו ישראל נ.ד.א. בע"מ
)ח"פ 51-511346-2(

)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 28.2.2019, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' בן יהודה 61, 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נח אילן נחמיה קליין, מפרק

קולג' פארק הנפקות בע"מ
)ח"פ 51-358976-2(

)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 3.2.2019, בשעה 10.00, אצל פרל כהן, רח' דרך בגין 123, 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמשון הראל, מפרק

א. עציון, חשבונאות ויעוץ מס בע"מ
)ח"פ 51-135337-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.1.2019, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' החי"ל 31, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ארנון עציון, מפרק

י.א.ק.ד. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-239572-4(

)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 3.2.2019, בשעה 10.00, במשרד מיתר ליקוורניק גבע 
לשם טל, עורכי דין, רח' דרך אבא הלל 16, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תומר חנגלי, עו"ד, מפרק

ליאל בי סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-396927-9(

)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 20.12.2018 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הדסה 78, 
בית גוזלן, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהוד חיים ערב, עו"ד, מפרק
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נוי חן קוסמטיקס בע"מ
)ח"פ 51-345301-9(

)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 17.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירי ויסקוס, מרח' קרן 

היסוד 62, קריית ביאליק, 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.

שירי ויסקוס, עו"ד, מפרקת

ר.ד. אלרד בע"מ
)ח"פ 51-250708-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.12.2018, התקבלה החלטה 
מרח'  צור,  שאול  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

כצנלסון 13, אשקלון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שאול צור, עו"ד, מפרק

יהלומי גמא בע"מ
)ח"פ 51-115837-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד מנחמוב, מרח' המדע 8, 

רחובות, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גד מנחמוב, מפרק

הגלריה לאמנות ברובע היהודי בירושלים
)ח"פ 51-252718-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.3.2019, בשעה 12.00, אצל מצארט, רח' דוד המלך 21, 
ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

לוסיאן מרדכי קריאף, מפרק

יואב חזן פיסגה ניהול ופיקוח פרוייקטים בבניה בע"מ
)ח"פ 51-452742-3(

)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 9.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גווהר ראובן חזן, מרח' 

טלר 15, רחובות, 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.

גווהר ראובן חזן, עו"ד, מפרקת

אמירי נדל"ן יפה נוף בע"מ
)ח"פ 51-450996-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.12.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל פרידמן, מרח' 

תרזה קוגלמן 3, פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל פרידמן, עו"ד, מפרק
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