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הסמכת מפקחים
לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ב לחוק עובדים זרים, התשנ"א 
-11991 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין 
וההגירה במשרד הפנים ששמותיהם מפורטים להלן, למפקחים 

לשם הפיקוח על ביצוע ההוראות המפורטות לפי החוק:

עופר סבג               רודי סלומון עייש

מאיה שרביט         סאבר חטיב

אורן משה הירש

כ"ח באדר ב' התשע"ט )4 באפריל 2019(
)חמ 3-3866(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ע, עמ' 488.  1

הסמכת מפקחים
לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5ב לחוק עובדים זרים, התשנ"א 
-11991 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין 
וההגירה במשרד הפנים ששמותיהם מפורטים להלן למפקחים 

לשם הפיקוח על ביצוע ההוראות המפורטות לפי החוק:

מרדכי יואל נסים רוית אביטבול מסעוד 

בן לוי סבסבאו סולומון  

אולג קולסניקוב אושרי דיין  

עדנאן אסעד רפאל טולדנו  

חנה אריאני שילה שמעוני  

יוסף ווסה אברהם אהרונסי  

היתם מרעי פסהה טסמה  

אולג קרסניצקי דוד חלמסקי  

כ"ח באדר ב' התשע"ט )4 באפריל 2019(
)חמ 3-3866(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשנ"א, עמ' 112; התש"ע, עמ' 488.  1

הודעה על עצירת ההכרזה על שעת חירום במשק 
הגז הטבעי

לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002

חירום  שעת  על  הממשלה,  באישור  שהכרזתי,  לאחר 
הטבעי,  הגז  משק  לחוק  91)א(  סעיף  לפי  הטבעי  הגז  במשק 
במאי   5( התשע"ט  בניסן  ל'  שמיום  לתקופה  התשס"ב-12002, 
ז' באייר התשע"ט )12 במאי 2019(  2019( בשעה 18:00 עד יום 
בהחלטת  שניתן  האמור  הממשלה  אישור  ולפי   ,23:00 בשעה 
מורה  אני   ,)2019 במאי   5( התשע"ט  בניסן  ל'  מיום  הממשלה 

מיום  הטבעי  הגז  במשק  חירום  על שעת  ההכרזה  עצירת   על 
ב' באייר התשע"ט )7 במאי 2019( בשעה 19.00.

ב' באייר התשע"ט )7 במאי 2019(
)חמ 3-5441(

יובל שטייניץ  
                                                           שר האנרגיה

הוראות שר האנרגיה
לפי תקנה 8 לתקנות משק הגז הטבעי )ניהול משק גז טבעי 

בעת שעת חירום(, התשע"ז-2017

הטבעי  הגז  משק  לתקנות   8 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום(, התשע"ז-12017 )להלן - 
התקנות(, ולאחר שהתייעצתי עם מנהל רשות הגז הטבעי ועם 
מנהל רשות החשמל, ולאחר שהשתכנעתי כי המחסור בגז טבעי 
פוגע באופן נרחב בתפקוד הסדיר של המשק ובאספקה הסדירה 
על  להתגבר  ניתן  שלא  ומאחר  הישראלי,  למשק  החשמל  של 
פגיעה זו באמצעות שימוש סביר בדלקים אחרים, והואיל ואין 
בהוראות פרק ב' לתקנות כדי לתת מענה לפגיעה זו, אני מורה 
כי מיום א' באייר התשע"ט )6 במאי 2019( בשעה 22:00 ועד יום 
ו' באייר התשע"ט )11 במאי 2019( בשעה 12:00 או עד למועד 
שבו אסדת תמר תחזור לספק  כמות של mmbtu 35,000 לשעה 

לפחות, לפי המוקדם מבין מועדים אלה יחול האמור: 

הגז הטבעי הנכנסות למערכת ההולכה הארצית  כמויות  א. 
דרך תחנת הקבלה באשדוד שיסופקו לצרכני הגז הטבעי 
הכמות  על  יעלו  שלא  ובלבד  להלן  כמפורט  יהיו  האלה 

המפורטת לגבי כל צרכן:

אמישראגז גז טבעי בע"מ )כולל את מלוא כמות הגז   )1(
הטבעי הנדרשת לצרכנים הביתיים בדימונה וערד( - 

mmbtu 38 לשעה;

דור אלון גז טבעי בע"מ - mmbtu 193 לשעה;  )2(

דלק גז טבעי בע"מ - mmbtu 65 לשעה;  )3(

סופר גז טבעי בע"מ - mmbtu 274 לשעה;  )4(

פניציה מפעלי זכוכית בע"מ - mmbtu 50 לשעה;  )5(

כמויות הגז הטבעי הנוזלי שתמכור חברת החשמל לישראל  ב. 
בע"מ לצרכני הגז הטבעי האלה יהיו כמפורט להלן, במחיר 

:mmbtu שהוא שווה ערך למחיר סולר ללא בלו ליחידת

)1(  לצרכנים, המפורטים להלן, כמות הגז הטבעי הנדרשת 
לגבי  המפורטת  הכמות  על  תעלה  שלא  ובלבד  להם 

כל צרכן: 

בית זיקוק לנפט בע"מ - mmbtu 800 לשעה; )א( 

תרכובות ברום בע"מ - mmbtu 30 לשעה; )ב( 

רותם אמפרט נגב בע"מ - mmbtu 160  לשעה; )ג( 

אגן כימיקלים - mmbtu 30 לשעה; )ד( 

אדמה - מכתשים - mmbtu 34 לשעה; )ה( 

חיפה כימיקלים - mmbtu 125 לשעה; )ו( 

תנובה אלון תבור - mmbtu 171 לשעה; )ז(     
ס"ח התשס"ב, עמ' 55.  1   

ק"ת התשע"ז, עמ' 960.  1
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  60  - בע"מ  חדרה  נייר  מפעלי  במתחם   -  OPC )ח( 
mmbtu לשעה;

פריקלאס ים המלח - mmbtu 40 לשעה; )ט( 

 mmbtu  32 -  כי״ל דשנים וחומרים כימיים חיפה )י( 
לשעה. 

לצרכנים, המפורטים להלן, כמות הגז הטבעי הנדרשת   )2(
לגבי  המפורטת  הכמות  על  תעלה  שלא  ובלבד  להם 
נוספת כאמור  כל צרכן אלא אם תוקצה להם כמות 

בפסקה )3( להלן: 

פז בית זיקוק אשדוד בע"מ - mmbtu  650 לשעה. )א( 

מפעלי ים המלח בע"מ - mmbtu 470 לשעה. )ב( 

בין  תחולק  להקצאה  הנותרת  הטבעי  הגז  כמות   )3(
יצרני החשמל בהתאם לצורכי משק  הצרכנים שהם 

החשמל.

הוראותיי שניתנו ביום ל' בניסן התשע"ט )5 במאי 2019(,  ג. 
יבואו לסיומן עם כניסתן לתוקף של הוראות אלה.

א' באייר התשע"ט )6 במאי 2019(
)חמ 3-5550(

יובל שטייניץ  
שר האנרגיה  

הוראות שר האנרגיה
לפי תקנה 8 לתקנות משק הגז הטבעי )ניהול משק גז טבעי 

בעת שעת חירום(, התשע"ז-2017

הטבעי  הגז  משק  לתקנות   8 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום(, התשע"ז-12017 )להלן 
הטבעי  הגז  רשות  מנהל  עם  שהתייעצתי  ולאחר  התקנות(,   -
ועם מנהל רשות החשמל, ולאחר שהשתכנעתי כי המחסור בגז 
ובאספקה  נרחב בתפקוד הסדיר של המשק  פוגע באופן  טבעי 
ניתן  שלא  ומאחר  הישראלי,  למשק  החשמל  של  הסדירה 
להתגבר על פגיעה זו באמצעות שימוש סביר בדלקים אחרים, 
והואיל ואין בהוראות פרק ב' לתקנות כדי לתת מענה לפגיעה 
חברת  שתמכור  הנוזלי  הטבעי  הגז  כמויות  כי  מורה  אני  זו, 
ל'   מיום  האלה,  הטבעי  הגז  לצרכני  בע"מ  לישראל  החשמל 
בניסן  התשע"ט )5 במאי 2019( בשעה 22:00 ועד יום ה' באייר 
התשע"ט )10 במאי 2019( בשעה 22:00 או עד למועד שבו אסדת 
מועדים  מבין  המוקדם  לפי  השוטפת,  לפעילותה  תחזור  תמר 
אלה, יהיו כמפורט להלן, במחיר שהוא שווה ערך למחיר סולר 

:mmbtu ללא בלו ליחידת

הגז  כמות  מלוא   - ובערד  בדימונה  הביתיים  לצרכנים   )1(
הטבעי הנדרשת להם;

להלן,  המפורטים  בתקנות,  כהגדרתם  החלוקה,  לצרכני   )2(
על  תעלה  שלא  ובלבד  להם  הנדרשת  הטבעי  הגז  כמות 

הכמות המפורטת לגבי כל צרכן:

צח שרפון בע"מ - mmbtu 5 לשעה; )א( 

גניר )mmbtu 14 - )1992 לשעה; )ב( 

שניב תעשיות נייר בע"מ - mmbtu 72 לשעה; )ג( 

ופורג'ט בע"מ - mmbtu 24 לשעה; )ד( 

)ה( אסמי עוז 2000 בע"מ - mmbtu 9 לשעה;

פניציה מפעלי זכוכית בע"מ - mmbtu 15 לשעה; )ו( 

קוניאל אנטוניו )ישראל( בע"מ - mmbtu 12 לשעה; )ז( 

קמש"פ - mmbtu 20 לשעה; )ח( 

נגב מינרליים תעשיתיים בע"מ - mmbtu 35 לשעה; )ט( 

פריגו mmbtu 6 - API לשעה; )י( 

אלקון מרכז מחזור )mmbtu 15 - )2003 לשעה; )יא( 

 mmbtu 100 - פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע"מ )יב( 
לשעה;

אורבונד תעשיות - mmbtu 30 לשעה; )יג( 

קבוצת פלציב - mmbtu 12 לשעה; )יד( 

טמבורד מוצרי גבס - mmbtu 50 לשעה; )טו( 

חוגלה קימברלי - mmbtu 18 לשעה; )טז( 

גבס גשר )mmbtu 5 - )2006 לשעה; )יז( 

פוליבה בע"מ - mmbtu 7 לשעה; )יח( 

קופולק )1949( דרום - mmbtu 3 לשעה; )יט( 

אסם יניב בע"מ - אמבר דרום - mmbtu 11 לשעה; )כ( 

)כא( צמח תערובות אגש"ח - mmbtu 4 לשעה;

טבע טק נאות חובב - mmbtu 5 לשעה; )כב( 

אינטל ישראל )מפעל בקריית גת( - mmbtu 14 לשעה;  )כג( 

משחטת עוף הנגב בע"מ - mmbtu 34 לשעה; )כד( 

שטראוס מחלבה, פארק תעשייה בר לב - mmbtu 3  לשעה; )כה( 

עיריית חיפה - mmbtu 2 לשעה;  )כו( 

 10  - בערד(  )המפעל  בע"מ  תעשיות  לוקסמבורג  )כז( 
mmbtu לשעה;

)כח( אסם צבר קריית גת - mmbtu 3 לשעה;

ווישי ישראל בע"מ, סניף דימונה - mmbtu 8 לשעה; )כט( 

תלמה שפע בע"מ - mmbtu 7 לשעה; )ל( 

פוליביד תעשיות אגש"ח בע"מ - mmbtu 10 לשעה; )לא( 

חסין אש תעשיות בע"מ - mmbtu 10 לשעה; )לב( 

פסדים עוף עוז שיווק - mmbtu 20 לשעה; )לג( 

 mmbtu  1  - )המפעל ברחובות(  הגלידות של פלדמן  )לד( 
לשעה;

הנדרשת  הטבעי  הגז  כמות  להלן,  המפורטים  לצרכנים,   )3(
כל  לגבי  המפורטת  הכמות  על  תעלה  שלא  ובלבד  להם 

צרכן:

בית זיקוק לנפט בע"מ - mmbtu 2,130 לשעה; )א( 

תרכובות ברום בע"מ - mmbtu 30 לשעה; )ב( 

רותם אמפרט נגב בע"מ - mmbtu 160 לשעה; )ג( 

אגן כימיקלים - mmbtu 30 לשעה; )ד( 

אדמה - מכתשים - mmbtu 34 לשעה; )ה( 

חיפה כימיקלים - mmbtu 125 לשעה; )ו( 

תנובה אלון תבור - mmbtu 171 לשעה; )ז( 

mmbtu 180 - במתחם מפעלי נייר חדרה בע"מ -  OPC )ח( 
לשעה;

   
ק"ת התשע"ז, עמ' 960.  1
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החברה קדישא
תעריפים

)בשקלים חדשים(

3,712בגבעת עדה

4,560בגדרה

3,712בגן יבנה

4,560בדימונה

14,410בהרצליה

3,863בהוד השרון

3,712בזיכרון יעקב

8,332בחדרה

4,560בחצור הגלילית

4,560בטירת הכרמל

7,830בטבריה

4,560ביבנאל

4,560ביקנעם

9,201ביבנה

4,813ביהוד

12,411בכפר סבא

5,010בכפר חסידים

3,803בכפר יונה

3,712בכפר תבור

4,560בכרמיאל

7,386בלוד

4,559במגדל העמק

4,559במודיעין

3,712במזכרת בתיה

4,559במטולה

3,712במנחמיה

4,559במעלות

4,640במצפה רמון

3,712במיתר

3,814בנהריה

9,023בנס ציונה

7,708בנצרת עילית

3,867בנשר

3,712בנתיבות

9,267בנתניה

3,712בסביון

פריקלאס ים המלח - mmbtu 40 לשעה; )ט( 

כי״ל דשנים וחומרים כימיים חיפה - mmbtu 32 לשעה;  )י( 

הנדרשת  הטבעי  הגז  כמות  להלן,  המפורטים  לצרכנים,   )4(
לגבי  המפורטת  הכמות  על  תעלה  שלא  ובלבד  להם 
כאמור  נוספת  כמות  להם  תוקצה  כן  אם  אלא  צרכן   כל 

בפסקה )5( להלן:

פז בית זיקוק אשדוד בע"מ - mmbtu 500 לשעה; )א( 

מפעלי ים המלח בע"מ -  mmbtu 470 לשעה. )ב( 

כמות הגז הטבעי הנותרת להקצאה תחולק בין הצרכנים   )5(
שהם יצרני החשמל בהתאם לצורכי משק החשמל.

ל' בניסן התשע"ט )5 במאי 2019(
)חמ 3-5550(

יובל שטייניץ  
שר האנרגיה  

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א6 לחוק שירותי 
הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971 )להלן - החוק(, 
א'  בחלק  המפורטים  מחיים,  קבר  חלקת  לרכישת  התעריפים 
 1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום  הם  לחוק,  הראשונה  בתוספת 

בינואר 2019(, כלהלן:

החברה קדישא
תעריפים

)בשקלים חדשים(

בירושלים  למעט בחלקות 
הקבורה של החברה קדישא 

גחש"א קהילת ירושלים

14,410 

7,771באשקלון

5,726באשדוד

4,560באופקים

4,067באבן יהודה

4,067באור עקיבא

4,560באילת

4,560באריאל

7,920בבאר שבע

3,712בבאר יעקב

3,712בבית דגן

4,560בבית שאן

6,200בבית שמש

3,712בבנימינה

3,712בבני עייש

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ט, עמ' 116; התשע"ב, עמ'   1

448; י"פ התשע"ח, עמ' 5544.
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החברה קדישא
תעריפים

)בשקלים חדשים(

קבורה באמצעות מועצות 
דתיות שאינן חברה קדישא

4,978

התעריפים לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק 
ב' בתוספת הראשונה לחוק, הם מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 

בינואר 2019( כלהלן:

החברה קדישא
 תעריפים )בשקלים

 חדשים(

בירושלים בחלקות הקבורה  של 
החברה קדישא גחש"א קהילת 

ירושלים 

15,361

15,361 בתל אביב

 15,361בחיפה

15,361 בתל רגב 

כ"ד בניסן התשע"ט )29 באפריל 2019(
)חמ 3-3050-ה1(

יצחק וקנין  
השר לשירותי דת  

הסמכה
לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

הון,  הלבנת  איסור  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התש"ס-12000 )להלן - החוק(, אני מסמיך לפקידי מכס לצורך 
סעיף 9 - לעניין קבלת הדיווח לפי תקנות איסור הלבנת הון 
היציאה  או  לישראל  הכניסה  בעת  כספים  על  דיווח  )דרכי 
11)ז(,  11)ו(,  11)ב(,  11)א(,  וסעיפים  התשס"א-22001,  ממנה(, 
ברשות  המשרות  בעלי  את  לחוק,  ו–27)א(  26)ג(  26)ב(,  26)א(, 

המסים בישראל הרשומות להלן:

:גובה מכס

מנהל בית מכס 

סגן גובה מכס

ממונה )אחראי משמרת אולם נוסעים( 

מנהל תחום בכיר )אולם נוסעים( 

מנהל תחום בכיר )דואר חבילות( 

מנהל תחום בכיר )ממ"ן( 

מנהל תחום בכיר )מעברים( 

מנהל תחום בכיר )ניצנה( 

סגן ממונה )אחראי משמרת אולם נוסעים(

סגן ממונה משמרת אולם נוסעים

מנהל תחום )אתר משקף מכולות( 

מנהל תחום )מעבר טאבה( 

מנהל תחום )מעקב מטענים( 

החברה קדישא
תעריפים

)בשקלים חדשים(

3,712בעומר

4,222בעפולה

5,487בעכו

4,559בערד

4,067בעתלית

3,620בפרדס חנה

8,461בפתח תקווה 

4,067בפרדסיה

7,819בצפת

4,946בקריית מוצקין

5,655בקריית אתא

3,977בקדימה 

3,712בקיסריה

3,712בקריית ארבע

3,680בקריית טבעון

3,712בקריית עקרון

5,010בקריית ביאליק

3,643בקריית גת

5,010בקריית ים

3,712בקריית מלאכי

4,560בקריית שמונה

7,387ברמלה

4,164בראש העין

13,578ברעננה

10,809ברחובות

10,809ברחובות מרמורק - שעריים 

3,712בראש פינה

4,560ברמת השרון

3,712ברמת ישי

12,443בראשון לציון

4,559בשדרות

4,559בשלומי

3,712בשבי ציון

4,559בתל-מונד

בחברות הקדישא במועצות 
האזוריות ובהתיישבות אשר 

אינן מפורטות לעיל 

4,978 
ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ב, עמ' 366; התשע"ו, עמ' 712.  1

ק"ת התשס"א, עמ' 1013.  2
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מנהל תחום )הלבנת הון חקירות(

מנהל תחום סמים

מנהל תחום )מניעה וסיכול פיקטיביות(

ממונה מדור בכיר חקירות )דוח גילוי עבירה( 

ממונה מדור חקירות בכיר )חילוט והלבנת הון(

ממונה מדור חקירות בכיר הונאות מחשב

ממונה מדור חקירות בכיר )מוקד מודיעיני משולב(

ממונה מדור מבצעים )בכיר( 

ממונה מדור חקירות בכיר

ממונה בכיר בקח"ש - פשיעה חמורה 

ממונה בכיר בקח"ש - חקירות פשיעה חמורה 

ממונה מדור בכיר הונאות מחשב

ממונה מדור חקירות 

ממונה מדור חקירות )חילוט והלבנת הון(

ממונה מדור  חקירות )דוח גילוי עבירה( 

ממונה מדור יס"מ 

ממונה מדור בכיר יס"מ 

ממונה בכיר )ארגוני פשיעה( 

ממונה בכיר )מדור יס"מ( 

ממונה בכיר )איסוף(

ממונה בכיר )הערכה(

מבקר חשבונות בכיר - חקירות פשיעה חמורה 

ממונה בכיר )מקורות מודיעין(

ממונה פרויקטים בקח"ש - פשיעה חמורה

ממונה פרויקטים )חקירות(

ממונה )בקח"ש חקירות פשיעה חמורה( )מס( 

ממונה בכיר )בקח"ש חקירות פשיעה חמורה( )מס(

ממונה מודיעין

ממונה )מדור חקירות( 

ממונה )ארגוני פשיעה( 

ממונה )הערכה(

ממונה מבצעים  

ממונה )מודיעין(

ממונה בקח"ש - פשיעה חמורה 

ממונה )עיבוד והכוונת מודיעין(

חוקר מבקר מתקדם

מבקר חשבונות - פשיעה חמורה 

חוקר מבקר

סגן ממונה יס"מ

סגן ממונה מדור יס"מ 

חוקר )יס"מ - מתקדם בכיר(

חוקר )יס"מ(

 ממונה )מקורות מודיעין(

ממונה בכיר )מודיעין(

מנהל תחום )מעבר רבין( 

מנהל תחום אס"ח וטיסות בין–לאומיות

מנהל תחום מעבר גבול 

מנהל אתר משקף מכולות

ממונה בכיר )יס"מ מודיעין בית מכס( 

ממונה יס”מ )מודיעין בית מכס( 

ממונה מדור )יס"מ ימ"ג(

מנהל מדור )תפיסות( 

ממונה )צוות מפקחים - גמ"מ( 

ממונה )צוות מפקחים בודקים( 

חוקר )יס"מ מתקדם בכיר - כלבן( 

חוקר )יס"מ - כלבן(

ראש ענף ) גמ"מ(

ראש ענף )תפיסות( 

מרכז בכיר )תפיסות( 

מרכז בכיר )מודיעין( 

בודקת בכירה מיומנת )ראש ענף( 

בודק בכיר )מיומן - ראש ענף( 

בודק בכיר

בודק

בודק )מעברים יבשתיים(

מפענח 

מרכז )מפעיל גמ"מ( 

מרכז )סמים והלבנת הון( 

מרכז )תפיסות( 

סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין

מנהל חקירות אזורי 

ממונה היחידה למלחמה בסמים והלבנת הון

סגן ממונה היחידה למלחמה בסמים והלבנת הון

סגן ממונה חקירות אזורי

סגן מנהל חקירות אזורי

מנהל אגף א' )חקירות ומודיעין( 

מנהל תחום בכיר )בקח"ש חקירות פשיעה חמורה( )מס(

מנהל תחום בכיר )הלבנת הון חקירות(

מנהל תחום בכיר )יחידת היעדים(

מנהל תחום בכיר הונאות מחשב

מנהל תחום בכיר )תפיסות( 

מנהל תחום בכיר שומה וביקורת פשיעה חמורה 

מנהל תחום בכיר )חקירות( 

מנהל תחום )חקירות בין–לאומיות(

מנהל תחום )הלבנת הון וחילוט( 

מנהל תחום )מודיעין(

מנהל תחום )איסוף(

מנהל תחום )סיגינט(
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ממונה מדור מבצעים )בכיר( 

ממונה מדור חקירות בכיר

ממונה בכיר בקח"ש - פשיעה חמורה

ממונה בכיר בקח"ש - חקירות פשיעה חמורה

ממונה מדור בכיר הונאות מחשב

ממונה מדור חקירות

ממונה מדור חקירות )חילוט והלבנת הון(

ממונה מדור חקירות )דו"ח גילוי עבירה(

ממונה מדור יס"מ

ממונה מדור בכיר יס"מ

ממונה בכיר )ארגוני פשיעה(

ממונה בכיר )מדור יס"מ(

ממונה בכיר )איסוף(

ממונה בכיר )הערכה(

מבקר חשבונות בכיר - חקירות פשיעה חמורה

ממונה בכיר )מקורות מודיעין(

ממונה )מקורות מודיעין(

ממונה בכיר )מודיעין(

ממונה בכיר )עיבוד והכוונה מודיעין(

ממונה )איסוף(

ממונה פרויקטים בקח"ש - פשיעה חמורה

ממונה פרויקטים )חקירות(

ממונה )בקח"ש חקירות פשיעה חמורה( )מס(

ממונה בכיר )בקח"ש חקירות פשיעה חמורה( )מס(

ממונה מודיעין

ממונה )מדור חקירות(

ממונה )ארגוני פשיעה(

ממונה )הערכה(

ממונה מבצעים

ממונה )מודיעין(

ממונה בקח"ש - פשיעה חמורה

ממונה )עיבוד והכוונת מודיעין(

חוקר מבקר מתקדם

מבקר חשבונות - פשיעה חמורה

חוקר מבקר

סגן ממונה יס"מ

סגן ממונה מדור יס"מ

חוקר )יס"מ - מתקדם בכיר(

חוקר )יס"מ(

ממונה

ההסמכה שפורסמה בילקוט הפרסומים התשע"ז, עמ' 4219 - 
בטלה.

י"ג בניסן התשע"ט )18 באפריל 2019(
)חמ 3-3166-ה7(

ערן יעקב  
מנהל רשות המסים בישראל  

ממונה בכיר )עיבוד והכוונה מודיעין(

ממונה )איסוף(

מנהל תחום )אכיפה(

ההסמכה שפורסמה בילקוט הפרסומים התשע"ז, עמ' 4220 
- בטלה.

י"ג בניסן התשע"ט )18 באפריל 2019(
)חמ 3-3166-ה7(

ערן יעקב  
מנהל רשות המסים בישראל  

הסמכה
לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

הון,  הלבנת  איסור  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
חוקר  מכס  לפקיד  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התש"ס-12000 
לחוק,  ו–30)ז1(  30)ה()2(  30)ב1()1(,  27)ה(,  27)ב(,  סעיפים  לצורך 

את בעלי המשרות ברשות המסים בישראל הרשומות להלן:

סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין

מנהל חקירות אזורי

ממונה היחידה למלחמה בסמים והלבנת הון

סגן ממונה היחידה למלחמה בסמים והלבנת הון

סגן ממונה חקירות אזורי

סגן מנהל חקירות אזורי

מנהל אגף א' )חקירות ומודיעין( 

מנהל תחום בכיר )בקח"ש חקירות פשיעה חמורה( )מס(

מנהל תחום בכיר )הלבנת הון חקירות(

מנהל תחום בכיר )יחידת היעדים(

מנהל תחום בכיר )מוקד מודיעיני משולב(

מנהל תחום בכיר הונאות מחשב

מנהל תחום בכיר )תפיסות(

מנהל תחום בכיר שומה וביקורת פשיעה חמורה

מנהל תחום בכיר )חקירות(

מנהל תחום )חקירות בין–לאומיות(

מנהל תחום )הלבנת הון וחילוט(

מנהל תחום  )מודיעין(

מנהל תחום )איסוף(

מנהל תחום )סיגינט(

מנהל תחום )הלבנת הון חקירות(

מנהל תחום סמים

מנהל תחום )מניעה וסיכול פיקטיביות(

מנהל תחום )אכיפה(

ממונה מדור בכיר חקירות )דו"ח גילוי עבירה(

ממונה מדור חקירות בכיר )חילוט והלבנת הון(

ממונה מדור חקירות בכיר הונאות מחשב

ממונה מדור חקירות בכיר )מוקד מודיעיני משולב(
 

ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשע"ב, עמ' 366; התשע"ו, עמ' 712.  1
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13/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 

צבי לידה, מרח' קפריסין 12, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/10/2019, 
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. 

דורון צבי לידה, מפרק

ווקה פיפל ניו יורק בי נאמנות בע"מ
 )ח"פ 514585876(

)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 
13/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 

צבי לידה, מרח' קפריסין 12, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/10/2019, 
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. 

דורון צבי לידה, מפרק

מ.ב ווגה אנטרפרייז בע"מ
 )ח"פ 514284314(

)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 
14/05/2019, 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. 

הודעה בדבר הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 169)א( לחוק הטיס, התשע"א-12011, 
התעופה  ברשות  התפקידים  נושאי  הסמכת  על  מודיע  אני 
האזרחית, המפורטים בטור א' בטבלה שלהלן, בסמכויות הנתונות 
לי בתקנות הטיס )שדות תעופה - מידע תעופתי(, התשע"ט-22018, 
ב'  לפי התקנות המפורטות לצד כל אחד מנושאי התפקיד בטור 

בטבלה שלהלן:

טור ב'טור א'מס"ד

תשתיות 1 בכיר  אגף  מנהל 
תעופתיות

4, 11)א()3( ו–)4()א(, 
11)ו(, 16)א( ו–)ד(, 17)ג( 

ו–18)א(

מנהל תחום בכיר )תשתיות 2
קרקעיות(

4, 11)א()3( ו–)4()א(, 
11)ו(, 16)א( ו–)ד(, 

ו–18)א(

כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר 2019(
)חמ 3-4274(

יואל פלדשו  
מנהל רשות התעופה האזרחית  

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 474.  2

מינוי מפקחים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  10)א1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משרד  עובדי  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ג-11953 
למפקחים  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  והתעשייה  הכלכלה 
בסעיף  כאמור  הכשרה  שעברו  לאחר  וזאת  החוק,   לעניין 
כאמור  המשטרה  הסכמת  לעניינם  והתקבלה  לחוק  10)ב2()3( 

בסעיף  10)ב2()5( לחוק:

רותם משלי   רונן שוסטוב

קטי שניאור   ראובן חיון

אורטל בן–יאיר   מהראן הנבוזי

בתפקידם  משמשים  המתמנים  עוד  כל  זה  מינוי  תוקף 
במשרד הכלכלה והתעשייה.

א' באייר התשע"ט )6 במאי 2019(
)חמ 3-5074(           יעקב וכטל

הממונה על התקינה  
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

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

ווקה פיפל ניו יורק איי נאמנות בע"מ
 )ח"פ 514585868(

)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 
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ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה. 

אליהו בר יוחאי, מפרק

קליק ויז'ן ניהול פרוייקטים בע"מ
 )ח"פ 514031418(

)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 
13/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

כבודי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/07/2019, 
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. 

יצחק כבודי, מפרק

רן עריכת מעגלים מודפסים בע"מ 
 )ח"פ 514172535(

)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 
13/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

שמואל דניאלי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/07/2019, 
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. 

שמואל דניאלי, מפרק

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/06/2019, 
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. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

א.ג.י. השרון אחזקות והשקעות בע"מ
 )ח"פ 513672352(

)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 
14/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,17 שדה  יצחק  מרח'  סרוסי,  אברהם 

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 14/10/2019, 
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. 

אברהם סרוסי, עו"ד, מפרק

בני בריו בע"מ
 )ח"פ 514904077(

)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 
12/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו 

בר יוחאי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/07/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
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כהן שוקי עבודות חשמל בע"מ 
 )ח"פ 514745751(

)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 
12/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

יהושע כהן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/07/2019, 
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. 

יהושע כהן, מפרק

גרינדיאגנוסטיקס בע"מ
 )ח"פ 514520477(

)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 
06/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

חיים ברון, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

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

יצחק חיים ברון, מפרק

חיים יוסף תוכנות טכנולוגיות חדשניות בע"מ
 )ח"פ 512244575(

)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 
12/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה 

חיים, מרח' המדע 8, רחובות, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/07/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

חנה חיים, מפרקת

מ.ע.מ.ב יזמות ופיתוח בע"מ
 )ח"פ 515133767(

)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 
14/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

עמר, מרח' שד' דואני 19, יבנה, 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 עמר, מפרק
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פה 1 - ניהול מרפאות שיניים בע"מ
 )ח"פ 512899444(

)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 
03/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים 

דן, מרח' המלאכה 13, לוד, 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. 

חיים דן, מפרק

ליר רשת מרפאות שיניים בע"מ
 )ח"פ 512897075(

)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 
08/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
דן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

חיים, מרח' המלאכה 6, לוד, 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. 

דן חיים, מפרק

פאזל בונים חכם בע"מ 
 )ח"פ 514900240(

)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 
13/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

קוסטנטין סוטולה, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/07/2019, 
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. 

קוסטנטין סוטולה, מפרק

תמר - יהונתן ברכה והצלחה 2013 בע"מ
 )ח"פ 514967033(

)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 
28/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,6 הבד  בית  סמ'  מרח'  משה,  אברהם 

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. 

יניב אברהם משה, מפרק
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פנדה מסעדות בע"מ
 )ח"פ 514908680(

)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 
28/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם 

פולג, מרח' ביאליק 17, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 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. 

יורם פולג, מפרק

שיין - אריזים בע"מ
 )ח"פ 514250331(

)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 
08/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ששון 

כחלון, מרח' יוניצ'מן 21, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 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. 

ששון כחלון, מפרק

י.צ.י.מ - ניהול וביצוע פרוייקטים בע"מ
 )ח"פ 513112680(

)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 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

רחמים גויטע, מרח' המלאכה 6, לוד, 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. 

מרדכי רחמים גויטע, מפרק

י.צ.י.מ. פרויקטים 2003 בע"מ
 )ח"פ 513390229(

)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 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

רחמים גויטע, מרח' המלאכה 6, לוד, 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. 

מרדכי רחמים גויטע, מפרק
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אנטלופ מ.ח השקעות 2000 בע"מ
 )ח"פ 513032292(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

חנונו, מרח' הא' באייר 22, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 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. 

דוד חנונו, מפרק

בסד אלפא נכסים בע"מ
 )ח"פ 514270867(

)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 
28/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס 

נחום, מרח' משה )שלוש( 19, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 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. 

פנחס נחום, מפרק

בני הדייג בע"מ
 )ח"פ 511406902(

)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 
18/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהבה 

רבה, מרח' המלאכה 6, לוד, 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 30/06/2019, 
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. 

זהבה רבה, מפרקת

דא. סא. 75 יבוא בע"מ
 )ח"פ 514836568(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
07/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 

חנונו, מרח' הא' באייר 22, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 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. 

דוד חנונו, מפרק
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פולו קלאסיק בע"מ
 )ח"פ 513866764(

)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 
28/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'קי 

כבביה, מרח' נחלת בנימין 70, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 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. 

גקי כבביה, מפרק

פיטנאטס פרו ישראל בע"מ
 )ח"פ 515904688(

)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 
14/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"דק 
אביגדור יואל, מרח' שד' שאול המלך 39, בית הדר דפנה, תל–

אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

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

אביגדור יואל, מפרק

אפק פ. מדיקל סנטר בע"מ
 )ח"פ 513753319(

)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 
24/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
לי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

יאנינה, מרח' המלאכה 6, לוד, 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 30/06/2019, 
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. 

לי יאנינה, מפרקת

אורבד החזקות בע"מ
 )ח"פ 513456442(

)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 
28/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתי 
וינברג, מרח' יוכבד בת מרים 25, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 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. 

מתי וינברג, מפרק
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פ.ז.ל.ק. אספקת דלקים ושמנים בע"מ
 )ח"פ 513103002(

)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 
12/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנסור 

היא, מטירה 1, 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. 

מנסור היא, מפרק

קוצ'יפון תקשורת )2009( בע"מ
 )ח"פ 514240589(

)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 
07/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרלי 

עמר, מרח' שדה נחום 10, ראשון לציון, 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 30/06/2019, 
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. 

שרלי עמר, מפרקת

אפיק )א.פ.( יעוץ בטחוני וניהול בע"מ
 )ח"פ 514588839(

)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 
24/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה 

פישביין, מרח' המלאכה 6, לוד, 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. 

אריה פישביין, מפרק

א.ג. הסעות הקניון קרית גת )2010( בע"מ 
 )ח"פ 514492743(

)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 
15/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליטל 

גויטע, מרח' המדע 8, רחובות, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/07/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

ליטל גויטע, מפרקת
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ג'רוזלם וויו גארדנס בע"מ
 )ח"פ 513857748(

)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 
14/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יצחק כץ, מרח' הרב קוק 8, 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 14/07/2019, 
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. 

יצחק כץ, עו"ד, מפרק

ל.ג. ליטר גרשון ניהול וביצוע פרוייקטים בע"מ
 )ח"פ 515136968(

)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 
04/03/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירון קמפו, מבית קמה 1, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/07/2019, 
בשעה 12:00, במשרד המפרק, רח' יצחק בן צבי 10, באר שבע, 
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. 

לירון קמפו, עו"ד, מפרק

פור וויל בע"מ
 )ח"פ 513456236(

)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 
14/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביב 

אילון, מרח' האתרוג 2, 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. 

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. 

אביב אילון, מפרק

מעצבי תרבות בע"מ 
 )ח"פ 514039528(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/05/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופרה 

שאבי, מרח' המדע 5, 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 15/07/2019, 
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. 

עופרה שאבי, מפרק
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ש.ל.ב. יעוץ וניהול בע"מ
 )ח"פ 512507666(

)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 
 ,14/05/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,28 העם  אחד  מרח'  פרינטי,  יואב  יוסי 

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.

יוסי יואב פרינטי, עו"ד, מפרק

פ.י.ב.א. חניונים בע"מ
 )ח"פ 512701087(

)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 
 ,14/05/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
תל–אביב-יפו   ,155 אלון  יגאל  מרח'  בראון,  גאנה  מיכאל 

6744363, 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.

מיכאל גאנה בראון, עו"ד, מפרק

בכורי השדה בע"מ
 )ח"פ 510970197(

)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 
 ,14/05/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד 
אהרון פרנק, מרח' דבורה הנביאה 119, 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.

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

קודו אחזקות בע"מ
 )ח"פ 513954636(

)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 
 ,20/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דידיה 

שטיין, מרח' ארלוזורוב 62, 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.

דידיה שטיין, מפרק

אביב חדש א.ז בע"מ
 )ח"פ 513517227(

)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 
 ,12/05/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן 

בן נר, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן בן נר, עו"ד, מפרק

שמואל ברכפלד וילדיו בע"מ
 )ח"פ 514593128(

)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 
 ,14/05/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אייל בוטון, מרח' מנחם פלאוט 8, רחובות, 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.

אייל בוטון, עו"ד, מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יוסף חביב, מפרק

קומפיוטראייזד סמארט דיטקשן בע"מ
 )ח"פ 514147008(

)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 
 ,08/05/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

בלייר, מרח' חניתה 3, 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.

אברהם בלייר, מפרק

קליקרס מדיה בע"מ
 )ח"פ 515624153(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,15/05/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן 

מאיר אפרתי, מרח' חביבה רייך 37, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ערן מאיר אפרתי, עו"ד, מפרק

דיגיטל פאוור בע"מ
 )ח"פ 513333039(

)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 28/06/2019, בשעה 15:00, אצל המפרק, רח' מצדה 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  ברק, לשם הגשת  בני   ,7
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם מורה, עו"ד, מפרק

ב.אשד ניהול בע"מ
 )ח"פ 513328088(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,15/05/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד 
אהרון פרנק, מרח' דבורה הנביאה 119, 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.

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

ניאל פמילי טרוסט בע"מ
 )ח"פ 514186824(

)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 
 ,14/05/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
פיליפ מרדכי קוסקס, מרח' הארבעה 28, 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.

פיליפ מרדכי קוסקס, עו"ד, מפרק

ירקון )פלוס 2000( סיטונאות מזון בע"מ
 )ח"פ 512978107(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,15/05/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

חביב, מרח' הרצל 59, קריית אונו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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מייקונטרול בע"מ
 )ח"פ 511964306(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  12:00, במשרדי החברה,  01/07/2019, בשעה  ביום  תתכנס 
המלאכה 8, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן רושקין, מפרק

אלפא יובלים בע"מ
 )ח"פ 511881526(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  13:00, במשרדי החברה,  01/07/2019, בשעה  ביום  תתכנס 
המלאכה 8, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן רושקין, מפרק

טייק אווי קופי בע"מ
)ח"פ 51-311385-2(

)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   ,3.7.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

נסיה גריידי, מרח' אשרמן 6, תל אביב, 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.

 ,18.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ציון,  מבשרת  הכרמים,  רח'  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

נסיה גריידי,עו"ד, מפרקת

אבוקד הולדינגס בע"מ 
 )ח"פ 515036630(

)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 30/06/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
מדינת היהודים 85, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן רייך, מפרק

בכורי השדה בע"מ
 )ח"פ 510970197(

)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 28/06/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' דבורה 
הנביאה 119, 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.

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

אחוזת גוש 8263 חלקה 18 בע"מ
 )ח"פ 510127194(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  10:00, במשרדי החברה,  29/06/2019, בשעה  ביום  תתכנס 
משכית 22, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד גאון, עו"ד, מפרק

ירקון )פלוס 2000( סיטונאות מזון בע"מ
 )ח"פ 512978107(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  10:00, במשרדי החברה,  25/07/2019, בשעה  ביום  תתכנס 
יוני נתניהו 21, גבעת שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף חביב, מפרק
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,2 בית"ר  רח'  ושות',  אברמזון  אפרים  ממשרד  רשב"א,  ג'פרי 

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.

 ,15.8.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל,  בכתובת  ושות',  אפרים אברמזון  10.00, במשרדי  בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'פרי רשב"א, עו"ד, מפרק

ניים פון בע"מ
)ח"פ 51-450717-7(

)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   ,17.3.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

דורון ניכטברגר, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 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.

 ,25.8.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דורון ניכטברגר, עו"ד, מפרק

___________________
תיקון טעות

)אכיפה  המקומיות  הרשויות  חוק  לפי  הסמכה  בכתב 
סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-2008, שפורסם בילקוט 
מודיע"  "אני  במקום   ,10632 עמ'  התשע"ט,   ,8233 הפרסומים 

צריך להיות "אני מודיעה".

)חמ 3-4029(

פוטו מודלים בע"מ
)ח"פ 51-266240-0(

)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   ,2.5.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

יוסוב, מרח' לוי אשכול 91, קריית אונו, 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.

 ,26.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

משה יוסוב, מפרק

גולן איתן )1989( בע"מ
)ח"פ 51-143590-1(

)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   ,5.5.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילה 

גולן, ממושב יד נתן, משק 36, מיקוד 7935200, למפרקת החברה.

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

 ,30.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד שמעון אדרי, רח' חשוון 5, קריית גת, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אילה גולן, מפרקת

דיימונד דוקס בע"מ
)ח"פ 51-507199-1(

)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   ,14.4.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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