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שבע,  באר  )מחוזות  דרום  מרחב   - קלמנוביץ  ליביו  ד"ר 
רחובות וירושלים(

רופאים מוסמכים מחוזיים:

ד"ר דוד הרפז - תל אביב

ד"ר אברהם ריגלר - תל אביב

ד"ר יצחק ויינרמן - תל אביב

ד"ר מירלה פיליסיה גוביזנסקי שטרנברג - דן

ד"ר ליאורה רוזן - דן

ד"ר רוני כהן - דן

ד"ר ראובן הררי - נתניה

ד"ר דיליארדה אפשטיין - רחובות

ד"ר מיכאל סוקולובסקי - רחובות

ד"ר פאול בנדק - רחובות

ד"ר דן קוקוש - ירושלים

ד"ר צבי ארגמן - ירושלים

ד"ר דניאל אנגל - חיפה

ד"ר סבטלנה גרישין - חיפה

ד"ר עמאר מרזוק - חיפה

ד"ר מארק גורקר - חיפה

ד"ר נטליה חורב - חיפה;

ד"ר אבשלום כהן - טבריה

ד"ר גיאורגטה אישנו - באר שבע

ד"ר יעקב ינקו - באר שבע

ד"ר ולדימיר גמרוב - באר שבע

ד"ר חיים רייך - ארצות הברית וקנדה.

מכהנים  הרופאים  עוד  כל  בתוקף  האמורים  המינויים 
בתפקידם במשרד הביטחון.

לעניין  מוסמכים  רופאים  של  הקודמים  המינויים  כל 
התקנות האמורות, בוטלו במועד האמור.

ג' באדר ב' התשע"ט )10 במרס 2019(
)חמ 3-183-ה2(

בנימין נתניהו  
שר הביטחון  

מינוי רשות לזרעים
לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, 

התש"ך-1960
בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 לתקנות הזרעים )גידול זרעים  
מושבחים ומכירתם(, התש"ך-11960, אני ממנה רשות לזרעים 

בהרכב שלהלן:

נציגי מינהל המחקר החקלאי מרכז וולקני:

לאה מזור

מרים דקלו-קרן

ניר דאי

שלמה גלילי

מינוי בתי דין לעררים ויושבי ראש מותב
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, ולפי חוק בתי דין 

מינהליים, התשנ"ב-1992

לישראל,  הכניסה  לחוק  13כג  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
דין  בתי  לחוק   5 סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952 
מינהליים, התשנ"ב-21992 )להלן - חוק בתי דין מינהליים(, אני 
ממנה את חנניה אוריאל גוגנהיים, ואת שלמה ויזן, לבתי דין 
בית  של  מותב  ראש  וליושבי  החוק  לפי  יחיד  דן  של  לעררים 

הדין האמור לפי חוק בתי דין מינהליים.

תוקף המינוי לחמש שנים.

ד' באדר ב' התשע"ט )11 במרס 2019(
)חמ 3-284-ה2(          איילת שקד

שרת המשפטים  
ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"א, עמ' 1068.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

הודעה על מועד נוסף לבחינת ההסמכה לעריכת דין
לפי תקנות לשכת עורכי הדין )סדרי בחינות בדיני מדינת 

ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת 
הסמכה לעריכת דין( )הוראת שעה(, התשע"ט-2019

הדין  עורכי  לשכת  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה 
)הוראת  דין(  לעריכת  ההסמכה  ובבחינת  זרים  דין  עורכי  על 
המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  התשע"ט-12019,  שעה(, 
המועד  כי  בזה  מודיעה  אני  הדין,  עורכי  לשכת  של  הארצית 
התקנה  לפי  דין  לעריכת  ההסמכה  בחינת  תיערך  שבו  הנוסף 

האמורה יהיה ביום כ"ה בניסן התשע"ט )30 באפריל 2019(.

ד' באדר ב' התשע"ט )11 במרס 2019(
)חמ 3-1898-ה2(          איילת שקד

שרת המשפטים  
ק"ת התשע"ט, עמ' 1904 ועמ' 2936.  1

הודעה בדבר מינוי רופאים מוסמכים
לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, 
 2( כ"ג בחשוון התשע"ט  ביום  כי  מודיע,  אני  התשי"ד-11954, 
מונו  להלן  מפורטים  ששמותיהם  הרופאים   ,)2018 בנובמבר 
לרופא מוסמך ראשי, סגן רופא מוסמך ראשי, רופאים מוסמכים 
מרחביים ורופאים מוסמכים מחוזיים, ולכהן במטה, במרחבים 

ובמחוזות השיקום, כמפורט, לעניין התקנה האמורה:

כל הארץ:

רופא מוסמך ראשי:

ד"ר דרור וסרמן

סגן רופא מוסמך ראשי:

ד"ר מרדכי לובוצקי

רופאים מוסמכים מרחביים:

ד"ר פאול בנדק - מרחב צפון ומרכז )מחוזות חיפה, טבריה, 
דן ותל אביב(

 
ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התש"ע, עמ' 1566.  1__________

1   ק"ת התש"ך, עמ' 1448; התשע"ד, עמ' 1122.
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נציגי השירותים להגנת הצומח ולביקורת:
עבד גרה

יוסי חדד

יגאל הרמתי

נציגי שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר:
שמשון עומר

עופר גורן

נציגי יצרני הזרעים:
עמית עינב

אודי הס

נציגי ארגונים חקלאיים הנוגעים בדבר:

אורן ברנע

דורון אליהו

 לאה מזור תכהן כיושבת ראש הרשות לזרעים.
 מינויים קודמים לרשות לזרעים2 - בטלים.

י"ג באדר א' התשע"ט )18 בפברואר 2019(
)חמ 3-448-ה3( 

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

__________
2   י"פ התשע"ד, עמ' 6238; התשע"ו, עמ' 1994.

מינוי ועדה לאישור זנים
לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, 

התש"ך-1960, ולפי תקנות הזרעים )רשימת הזנים המורשים 
למכירה(, התש"ם-1980

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 לתקנות הזרעים )גידול זרעים  
מושבחים ומכירתם(, התש"ך-11960, ותקנה 2 לתקנות הזרעים 
)רשימת הזנים המורשים למכירה(, התש"ם-21980, אני ממנה 

ועדה לאישור זנים בהרכב שלהלן:

נציגי המדינה:
לאה מזור

יגאל הרמתי

עופר גורן

נציגי ארגונים חקלאיים:
דורון אליהו

נציג יצרני וסוחרי הזרעים:
יוסי דרור

 לאה מזור תכהן כיושבת ראש הוועדה.
 מינויים קודמים של הוועדה לאישור זנים3 - בטלים. 

י"ג באדר א' התשע"ט )18 בפברואר 2019(
)חמ 3-448-ה1( 

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

__________
1   ק"ת התש"ך, עמ' 1448; התשל"ב, עמ' 1189.

2   ק"ת התש"ם, עמ' 1965.

3   י"פ התשע"ד, עמ' 6238; התשע"ו, עמ' 1995.

הודעה על סכום מעודכן
לפי חוק המכינות הקדם–צבאיות, התשס"ח-2008

הקדם– המכינות  לתקנות  21)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
צבאיות )הכרה במכינה קדם–צבאית(, התש"ע-12009, אני מודיע 
הקדם–צבאיות,  המכינות  לחוק  3)א(  בסעיף  הנקוב  הסכום  כי 
)2 בספטמבר  התשס"ח-22008, עודכן ביום כ"ב באלול התשע"ח 
חניך  בעלות  המדינה  אוצר  השתתפות  של  והתעריף   ,)2018

במכינה קדם–צבאית מוכרת הוא 25,650 שקלים חדשים לשנה.

כ"ב באדר ב' התשע"ט )27 בפברואר 2019(
)חמ 3-3904(

שמואל אבואב  
                                        המנהל הכללית של משרד החינוך

ק"ת התש"ע, עמ' 156.  1

ס"ח התשס"ח, עמ' 890; י"פ התשע"ז, עמ' 2660.  2

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-¹1972,  )רישיונות(, 

רישיונות:

סוג הבקשהיישובהשם

חוקר פרטירמת גןאליאסף רם

חוקר פרטייקנעם עילית בוקעי אדיב

ברגיל איתמר 
בן צבי

חוקר פרטיזכרון יעקב

חוקר פרטיראשון לציוןגבאי תומר

חוקר פרטימיתרגפן גניאל

חוקר פרטיתל–אביב-יפוחקמז שי 

משרד לחקירות ירושליםפרנסיס משה
פרטיות

משרד לחקירות לודרוזן יצחק
פרטיות

להגיש  כל אדם  זו רשאי  ימים מפרסום הודעה   15 בתוך 
לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות 
ושירותי  פרטיים  חוקרים  חוק  לפי  הרישוי  ועדת  המען: 
או   ,91342 ירושלים   ,34357 ת"ד  התשל"ב-²1972,  שמירה, 
לפקס' 02-6467936. כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני: 

.hokrimpz@justice.gov.il

ז' באדר ב' התשע"ט )14 במרס 2019(
)חמ 3-231-ה1( 

       יהושע למברגר
יושב ראש הוועדה לרישוי לחוקרים

פרטיים ושירותי שמירה  
ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2
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באלפי בשקלים חדשיםצד ההכנסות

13,500הנחות בארנונה
   -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

198,244סך הכול הכנסות בלא מותנה

   -הכנסה מותנה

198,244סך הכול הכנסות כולל מותנה

באלפי שקלים חדשיםצד ההוצאות
27,454שכר כללי

50,220פעולות כלליות
1,990רזרבה להוצאות 1%

8,150מפעל המים

87,814סך הכול כלליות

40,312שכר עובדי חינוך

29,328פעולות חינוך

69,640סך הכול חינוך

3,823שכר עובדי רווחה

21,042פעולות רווחה
24,865סך הכול רווחה

   -פירעון - מלוות מים וביוב
458פירעון - מלוות אחר

458סך הכול פירעון-מלוות

2,670הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין 

שנים קודמות
2,386

הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
בארנונה וכיסוי גירעון נצבר

185,844

12,400הנחות ארנונה
   -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

198,244סך הכול הוצאה בלא מותנה

   -הוצאה מותנה
198,244סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ב באדר א' התשע"ט )17 בפברואר 2019(
)חמ 3-360-ה1(

רועי לוי  
ראש עיריית נשר  

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

א. גנשאפט השקעות בע"מ
 )ח"פ 514927151(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
אשר  המועצה  מליאת  בישיבת  ים,  קריית  עיריית  מינתה 
התקיימה ביום רביעי, כ"ט באדר א' התשע"ט )6 במרס 2019(, את 

חברי ועדת הערר לעניין החוק האמור.

בכל הרכב ישבו יושב ראש הוועדה ושני חברים מרשימת 
החברים שלהלן:

עורך הדין רפי לוי - יושב ראש

צבי שובל - חבר

רפי אלבו - חבר

אברהם שבת - חבר

בני סטלקול - חבר.

ג' באדר ב' התשע"ט )10 במרס 2019(
)חמ 3-265-ה1(

דוד אבן צור  
ראש עיריית קריית ים  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

 תמצית תקציב רגיל של עיריית נשר - 
עירייה איתנה

לפי פקודת העיריות

 - )להלן  העיריות1  לפקודת   209 סעיף  לפי  מודיע,  אני 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה  אישרה 
שתמציתו   ,2019 לשנת  הרגיל  תקציבה  את  נשר  עיריית  מועצת 

להלן:

באלפי בשקלים חדשיםצד ההכנסות

97,252ארנונה כללית
14,240מפעל המים

993עצמיות חינוך
642עצמיות רווחה

8,067עצמיות אחר
121,194סך הכול הכנסות עצמיות

34,733תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד העבודה

הרווחה והשירותים החברתיים
17,349

2,007תקבולים ממשלתיים אחרים
   -מענק כללי לאיזון

10מענקים אחרים ממשרד הפנים
54,100סך הכול תקבולי ממשלה

1,800תקבולים אחרים
ובגין  חד–פעמיות  הכנסות 

שנים קודמות
7,650

הנחות  לפני  הכנסות  הכול  סך 
בארנונה וכיסוי גירעון נצבר

177,164

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשע"ד, עמ' 296.  1
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/07/2019, 
בשעה 13:03, במשרד בעז נאור ושות', עורכי דין, מתחם מפעלי 
גרנות, מול קיבוץ גן שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

בועז נאור, עו"ד, מפרק

ש.ת. לוזון חברה להשקעות בע"מ
 )ח"פ 511731994(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
24/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום 

לוזון, מרח' הרצל 95, חדרה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,27/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שלום לוזון, מפרק

יהלומי אחים בלולו 1992 בע"מ
 )ח"פ 511652885(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
24/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקטור 

בלולו, מרח' פתח תקווה 51, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,27/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ויקטור בלולו, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אולג 
גנשפט, מרח' הצנחנים 28, גבעתיים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2019, 
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. 

אולג גנשפט, מפרק

פאוורלוג בע"מ
 )ח"פ 512622986(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפתח 

יפת, מרח' קציר 2, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2019, 
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. 

יפתח יפת, מפרק

טרקה מיזמים בע"מ
 )ח"פ 515177483(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
13/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

בועז נאור, מרח' הפרדס 7, מכמורת, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 
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י.ג.א. גץ נכסים )1989( בע"מ
 )ח"פ 511418733(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפת 

יפתח, מרח' המלאכה 14, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2019, 
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. 

יפת יפתח, מפרק

לוגיסטיקה מערכות מתקדמות א.ס. בע"מ
 )ח"פ 512312091(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
24/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפת 

יפתח, מרח' המלאכה 14, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2019, 
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. 

יפת יפתח, מפרק

י. אשכנזי - הנדסה אזרחית בע"מ
 )ח"פ 512503228(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

אשכנזי, מרח' בר כוכבא 48, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2019, 
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. 

יעקב אשכנזי, מפרק

הובינט בע"מ
 )ח"פ 513399782(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריק 

בר, מרח' זאב אייזנר 28, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2019, 
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. 

אריק בר, מפרק
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עמיר רביד בע"מ
 )ח"פ 514721125(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
13/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,38362 חדרה   ,44 סמואל  הרברט  מרח'  יהודאי,  ציון 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2019, 
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. 

ציון יהודאי, עו"ד, מפרק

רהיטי אלון כפר סבא בע"מ
 )ח"פ 511933046(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
13/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/04/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

פתמיטו בע"מ
 )ח"פ 515199305(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
13/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/04/2019, 
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. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

ב.ב.י.ג. ייזום והשקעות בע"מ
 )ח"פ 513497420(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
12/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,28/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק
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א.ד.ס. אייל אחזקות בע"מ
 )ח"פ 512907189(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
12/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,28/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

גד שלי בע"מ
 )ח"פ 514460617(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,28/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

גיל - גל קפה מ.ת.מ. בע"מ
 )ח"פ 514318302(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרי 

גוטמן, מרח' הורד 9, עתלית, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/04/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מרי גוטמן, מפרקת

אלגור הנדסה אזרחית בע"מ
 )ח"פ 514047877(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמזי 

קעואר, מרח' חיפה 22, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/04/2019, 
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. 

רמזי קעואר, מפרק
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יזמות ישראל נטלי גרסון בע"מ
 )ח"פ 515111425(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
05/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  ירושלים,   ,18 שלומציון  מרח'  הכהן,  יחזקאל  עודד 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עודד יחזקאל הכהן, עו"ד, מפרק

אבי פיאטוק אחזקות בע"מ
 )ח"פ 514430073(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
03/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 
אברהם יצחק פיאטוק, מרח' המצודה 16, אזור, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/07/2019, 
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. 

אבי אברהם יצחק פיאטוק, מפרק

א.חסן סחר רכב בע"מ 
 )ח"פ 514557826(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תאמר זועבי, מרח' איכסאל 11, נצרת 1600000, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

תאמר זועבי, עו"ד, מפרק

אס.טי.אמ אלקטרוניקה 2002 בע"מ
 )ח"פ 513214759(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
28/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יוסף חי גביזון, מרח' ביאליק 2, רמלה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/06/2019, 
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. 

יוסף חי גביזון, עו"ד, מפרק
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 ,06/07/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
גדעון  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 

מוזס, מרח' יהודה הנשיא 36, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גדעון מוזס, מפרק

הסעות ליאד פתרונות תחבורה מתקדמים בע"מ
 )ח"פ 515036341(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,13/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ליאון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

כהן, מרח' אח''י משגב 84, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ליאון כהן, מפרק

י.ג.א טופ נכסים בע"מ
 )ח"פ 512719717(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,14/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
גיא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יצחקי, מרח' משכית 22, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא יצחקי, מפרק

בל אייר ש.ר שיווק והפצה בע"מ
 )ח"פ 515103638(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,11/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 

אבי פיאטוק בע"מ 
 )ח"פ 515268415(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
03/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי 
אברהם יצחק פיאטוק, מרח' המצודה 16, אזור, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,10/07/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אבי אברהם יצחק פיאטוק, מפרק

חקלאי ר.ג. הנדסה והשקעות בע"מ
 )ח"פ 513101113(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
14/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת  תל–אביב-יפו,   ,4 התעשייה  מרח'  ללוז,  זוהר  מיטל 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/07/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מיטל זוהר ללוז, עו"ד, מפרקת

אגם )ש.ר אשדוד( השקעות 1993 בע"מ 
 )ח"פ 511891491(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
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של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 
החברה.

הלנה דורפמן, עו"ד, מפרקת

יגא טופ נכסים
 )ח"פ 512719717(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
שי  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה   ,15/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,2 ז'בוטינסקי  רח'  חיימובסקי, 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

גיא יצחקי, מפרק

איי אנד או קוואליטי ברנד בע"מ
 )ח"פ 514936251(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29/04/2019, בשעה 18:00, אצל אלסנדרו אורבך, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  טלמון,   ,305 הרואה  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירלי מולד, עו"ד, מפרק

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

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ושות',  אלקיים  אצל   ,09:00 בשעה   ,30/04/2019 ביום  תתכנס 
סופי  דוח  3, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  נירים  רח'  דין,  עורכי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון 
אריק דיין, מרח' דרך יצחק רבין 46, גבעתיים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אהרון אריק דיין, מפרק

גשר ניהול בע"מ
 )ח"פ 513740647(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28/04/2019, בשעה 14:00, אצל ליואי את ליואי, 
רח' שדרות רוטשילד 78, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

עדי צבי ליואי, עו"ד, מפרק

די.די.אם ג'מס ישראל בע"מ
 )ח"פ 514954064(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28/04/2019, בשעה 09:00, אצל שטיינמץ, הרינג, 
דוח  20, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  לינקולן  רח'  ושות',  גורמן 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ליטל סלוצקי, עו"ד, מפרקת

רצים משלוחים בע"מ 
 )ח"פ 513021501(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 13/05/2019, בשעה 10:00, אצל הלן דורפמן, 
סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,8 פלי''ם  רח'  דין,  עורכי  משרד 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
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הודעה לפי חוק העמותות

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה כי כעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו יימחקו שמות העמותות שלהלן מפנקס העמותות, זולת 

אם יינתן טעם שלא לעשות כן והעמותות יחוסלו:

שם העמותה מס' עמותה

אגודת ידידי אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - ישראל 58-002-782-9

תורה מפוארה 58-023-792-3

אמני המושב והכפר בישראל, עמותה 58-031-558-8

עמותת חיפה לקידום עובדי חינוך, תרבות ורווחה )ע"ר( 58-034-396-0

ERELYM FOUNDATION )R.A.( )58-037-370-2 קרן אראלים )ע"ר

דה דה דאנס )ע"ר( 58-037-442-9

אלפא ספורט - צפת 58-038-881-7

אגודת בית הכנסת "בית אל" לעדת תימן )ע"ר( 58-039-378-3

א.ח.י. בנצרת עילית )ע"ר( 58-040-354-1

מעיינות - בית מדרש למודעות יהודית )ע"ר( 58-046-644-9

תורת עוזר )ע"ר( 58-049-373-2

אור אין סוף ברוך הוא )ע"ר( 58-050-694-7

עמותה בינלאומית לתפקוד - אפונה )ע"ר(
INTERNATIONAL FUNCTIONAL ASSOCIATION - IFUNA )R.A(

58-051-385-1

עמותת בן אבי טאלב כפר כנא )ע"ר( 58-051-707-6

התנועה החברתית למען דיור לזוגות צעירים )ע"ר( 58-052-681-2

שער לאחים )ע"ר( 58-053-728-0

עזרה הדדית של ארגון גמלאי תנובה ארצי )ע"ר( 58-054-322-1

מי כעמך ישראל - בית שמש )ע"ר( 58-054-657-0

האגודה הישראלית לניהול סיכונים פיננסיים אריאל )ע"ר( 58-055-223-0

העמותה לבחירת דוד סעדון לראשות המועצה האזורית חוף אשקלון )ע"ר( 58-056-320-3

Loveisrael.ru )R.A(  )58-058-670-9 לאבישראל . אריו )ע"ר

יש עתיד לאברכים )ע"ר( 58-058-765-7

נשימת החיים )ע"ר( 58-059-254-1

ג'ודראן, עמותה לחינוך פוליטי אומנותי וחברתי )ע"ר( 58-060-918-8

מכון מנוחה רחל )ע"ר( 58-061-439-4

נתיבי נעם שירותי אפוטרופסות )ע"ר( 58-061-940-1

נפש יהודי )ע"ר( 58-062-833-7

בית כנסת תל תלפיות בירושלים )ע"ר( 58-062-902-0

העמותה לקידום התעופה בצפון )ע"ר( 58-064-024-1

בית מבטחים )ע"ר( 58-066-032-2

ד' באדר ב' התשע"ט )11 במרס 2019(
אביטל שרייבר   

סגנית ראש רשות התאגידים )מלכ"רים(  

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000232, התקבל ב - 17/03/2019




