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הודעה על פטור חד–פעמי ממכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
ועדת  פי הצעת  ועל  )להלן - החוק(,  התשי"ט-11959  )מינויים(, 
 )2018 בדצמבר   31( התשע"ט  בטבת  כ"ג  מיום  המדינה  שירות 
)בהחלטתה מס' 411(, החליטה הממשלה לפטור באופן חד–פעמי  
בפטור מחובת המכרז לפי סעיף 19 לחוק, ובתנאים שיפורטו להלן, 
את מינוי ראש מינהלת זמני ל"פסיפס" - המיזם הלאומי לרפואה 

מותאמת אישית, במשרד הבריאות.

המינוי למשרה יהיה על בסיס תוצאות הליך בחירה שכלל 
ל"פסיפס",  השותפים  הארגונים  של  באתרים  קורא  קול  פרסום 
ובחירת המועמד על ידי ועדה בין–משרדית בהרכב הזה: המנהל 
יושב  החדשנות,  רשות  ראש  יושב  הבריאות,  משרד  של  הכללי 
ראש הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, ראש 
אגף  ראש  סגנית  חברתי,  לשוויון  דיגיטלית במשרד  ישראל  מטה 
נציג   - במקרפ"ר  אקדמיה  ענף  וראש  האוצר  במשרד  תקציבים 

משרד הביטחון.

שלא  לתקופה  יתמנה  האמור  בהליך  שייבחר  המועמד 
תעלה על שנתיים, ובה יוקם ארגון חוץ–ממשלתי להפעלה של 
המיזם אשר יפעל, ככל הנראה, במסגרת מיזם משותף להקמה 

של חברה לתועלת הציבור או עמותה.

ז' בסיוון התשע"ט )10 ביוני 2019(
)חמ 3-274(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשכ"ג, עמ' 110.  1

מינוי חברים בוועדות ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח 

משולב[ ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולפי  החוק(,   - )להלן  משולב[  ]נוסח  התשי"ט-11959  ושיקום(, 
סעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני ממנה את 
החוק,  לפי  ערעור  בוועדות  לחברים  מטה  הרשומים  הרופאים 

במחוז ירושלים:

לואיס אלברטו רבקין - רופא מוסמך

רות מינה דרבסי - רופאה מוסמכת

משה הרש - רופא מוסמך

שלום זילברמן - רופא מוסמך.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

א' באייר התשע"ט )6 במאי 2019(
)חמ 3-323-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

הודעה על הסמכת חוקר משמעת 
לפי צו שירות המדינה )משמעת( )שירות הביטחון הכללי 
והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים(, התשל"ט-1979

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)י( לצו שירות המדינה )משמעת( 
ולתפקידים  למודיעין  והמוסד  הכללי  הביטחון  )שירות 
מיוחדים(, התשל"ט-11979, אני מסמיכה את יאיר כספי לחוקר 

משמעת לפי הצו האמור. 

באגף  בתפקידו  משמש  העובד  עוד  כל  ההסמכה  תוקף 
לבירור תלונות נחקרים במשרד המשפטים.

כ"ד בניסן התשע"ט )29 באפריל 2019(
)חמ 3-1003-ה4(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ק"ת התשל"ט, עמ' 1750.  1

הודעה בדבר מינוי חברה למועצת רשות שדות התעופה
לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977

אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ב( לחוק רשות 
מיניתי  הממשלה,  ובאישור  התשל"ז-11977,  התעופה,  שדות 
את מירב דדוש, לחברה במועצת הרשות מקרב עובדי המדינה, 

לתקופת כהונה שלישית2.

י"ג בסיוון התשע"ט )16 ביוני 2019(
)חמ 3-421-ה1(

ישראל כ"ץ  
                                         שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשל"ז, עמ' 182.  1

י"פ התשע"א, עמ' 1739; התשע"ה, עמ' 2367.  2

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

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
הניקוז  שתכנית  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני  וההגנה 
ניקוז  רשות  עליה  שהחליטה   ,7-12455 מס'  וותיקים"  "נחל 
שקמה בשור, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח 

במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  האמור  החוק  פי  על  התנגדות 
שקמה בשור, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.

ניקוז שקמה בשור,  המען להגשת ההתנגדות הוא: רשות 
רח' הגורן 6, אזור תעשייה עומר 84965.

י"ח באייר התשע"ט )23 במאי 2019(
)חמ 3-71-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1
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הסמכת מפקח
לפי חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011

החלב,  משק  תכנון  לחוק   33 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החקלאות  משרד  עובד  את  בזה  מסמיך  אני  התשע"א-12011, 

ופיתוח הכפר, שי רקוביצקי, למפקח לעניין החוק האמור.

תוקף המינוי הוא עד יום ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(, 
ופיתוח  החקלאות  במשרד  בתפקידו  מכהן  המתמנה  עוד  וכל 

הכפר.

י' בסיוון התשע"ט )13 ביוני 2019(
)חמ 3-5849(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשע"א, עמ' 762.  1

הסמכת מפקח
לפי חוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011

החלב,  משק  תכנון  לחוק   33 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החקלאות  משרד  עובד  את  בזה  מסמיך  אני  התשע"א-12011, 

ופיתוח הכפר, אמיר לב, למפקח לעניין החוק האמור.

במשרד  בתפקידו  מכהן  המתמנה  עוד  כל  המינוי  תוקף 
החקלאות ופיתוח הכפר.

י' בסיוון התשע"ט )13 ביוני 2019(
)חמ 3-5849(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשע"א, עמ' 762.  1

מינוי פקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את מזכירת המדור איגוד ערים אזור 
שומרון )בתי מטבחיים ופיקוח וטרינרי( )להלן - האיגוד(, ציפי 
לחוק   70 סעיף  לפי  גבייה  לצורך  גבייה,  פקידת  לתפקיד  כהן, 
קנסות  של  העונשין(,  חוק   - )להלן  התשל"ז-31977  העונשין, 
גביית  לטובת האיגוד,  לעניינים מקומיים  בית המשפט  שפסק 
קנסות כמשמעותם בסעיף 70 לחוק העונשין בשל עבירות שהן 
הפלילי  הדין  סדר  לחוק  228)א(  בסעיף  כאמור  משפט  ברירת 
כל  פי  על  לאיגוד  המגיעים  התשמ"ב-41982,  משולב[,  ]נוסח 
דין, וגבייה של קנסות לפי סעיף 18 לחוק העבירות המינהליות, 
התשמ"ו-51985, של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת האיגוד 
ניתן  שבעדה  עבירה  היא  כי  לגביה  שנקבע  עבירה  כל  בשל 

להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

י"ג בסיוון התשע"ט )16 ביוני 2019(
)חמ 3-18-ה1(

                                                   מרדכי כהן
                                      המנהל הכללית של משרד הפנים

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התש"ם, עמ' 60.  3

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.  4

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  5

הסמכת מפקחים בכירים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
אני  לחוק,  205)ג(  בסעיף  כאמור  מתאימה  הכשרה  שעברו 
מסמיך את האנשים המפורטים להלן למפקחים לצורך ביצוע 

החוק והפעלת הסמכויות לפי כל דין:

תחום הסמכה )מרחב תכנון( השם והמחוז 

         מחוז הצפון

יהודה זרוק            חדרה

עלאא מסאלחה            חדרה

מיכל פרליס            חיפה

וחיד עאמר            מעלה נפתלי

רביע ג'ועייה            טבריה

        מחוז המרכז

איתי גלעדי            דרום השרון

וליד טיבי            טייבה

אלי שרבקוב            נתניה

אדיר סיאני            שדות דן

אביעד כפיר            רחובות

             מחוז הדרום

אורלי בן סימון              אשדוד

מיכל חן עמיר              אשדוד

נורית קירשנר              באר שבע

רון שמואלי              בני שמעון

יערית אביגיל ביטון           חוף אשקלון

אוריאל לדאני              באר שבע

רפי גלעדי              ערבה תיכונה

יוסף גוילי              ערד

גל נתנאל אטיאס              קריית גת

לירז כהן              קריית מלאכי

תוקף הסמכה זו עד יום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(, 
לתכנון  בוועדה המקומית  במשרתו  עוד המוסמך משמש  וכל 
ולבנייה במרחב התכנון שצוין. הסמכה זו מבטלת כל הסמכה 
קודמת של המוסמך למפקח במרחב תכנון כלשהו, אם קיימת 

כזו.

כ"ד בניסן התשע"ט )29 באפריל 2019(
)חמ 3-715-ה3(

אברהם ברון כהן  
מנהל היחידה הארצית   

לאכיפת דיני התכנון והבנייה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 884.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2
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תוקף הסמכה זו לשנתיים וכל עוד המוסמך משמש במשרתו 
בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין. הסמכה 
זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח במרחב תכנון 

כלשהו, אם קיימת כזו.

כ"ז באדר א' התשע"ט )4 במרס 2019(
)חמ 3-715-ה3(

אברהם ברון כהן  
מנהל היחידה הארצית   

לאכיפת דיני התכנון והבנייה  

הסמכת מפקח
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
אני  לחוק,  205)ג(  בסעיף  כאמור  מתאימה  הכשרה  שעבר 
מסמיך את אהוד הגפה, למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת 
הסמכויות לפי כל דין בתחום מרחב תכנון גדרה במחוז המרכז.

תוקף הסמכה זו לשנה וכל עוד המוסמך משמש במשרתו 
בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין. הסמכה 
זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח במרחב תכנון 

כלשהו, אם קיימת כזו.

ח' באלול התשע"ח )19 באוגוסט 2018(
)חמ 3-715-ה3(

אברהם ברון כהן  
מנהל היחידה הארצית   

לאכיפת דיני התכנון והבנייה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 884.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
אני  לחוק,  205)ג(  בסעיף  כאמור  מתאימה  הכשרה  שעברו 
מסמיך את האנשים המפורטים להלן למפקחים לצורך ביצוע 

החוק והפעלת הסמכויות לפי כל דין:

תחום הסמכה )מרחב תכנון( השם והמחוז 

              מחוז הדרום 

תמר אסף אלחנן כהן  

קריית גת אבשלום זגורי  

תוקף הסמכה זו לשנתיים וכל עוד המוסמך משמש במשרתו 
בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין. הסמכה 
זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח במרחב תכנון 

כלשהו, אם קיימת כזו.

כ"ט באייר התשע"ט )3 ביוני 2019(
)חמ 3-715-ה3(

אברהם ברון כהן  
מנהל היחידה הארצית   

לאכיפת דיני התכנון והבנייה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 884.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
אני  לחוק,  205)ג(  בסעיף  כאמור  מתאימה  הכשרה  שעברו 
מסמיך את האנשים המפורטים להלן, למפקחים לצורך ביצוע 

החוק והפעלת הסמכויות לפי כל דין:

תחום הסמכה )מרחב תכנון( השם והמחוז 

         משרד הבינוי והשיכון 

משרד השיכון עדי סעדיה והב  

         מחוז צפון

גליל מזרחי חיים נורמן  

מבוא העמקים דור כרמי  

         מחוז מרכז

הרצליה ניר אהרוני  

נתניה דבאח עימאד  

נתניה רועי ברמן  

נתניה שרה שוחט  

עמק חפר אלירז מוזס  

ראשון לציון ראובן קמרי  

         מחוז דרום

נגב מזרחי מור כהן  

ערד ענבר דפנה סנדלר  

תוקף הסמכה זו לשנתיים וכל עוד המוסמך משמש במשרתו 
בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין. הסמכה 
זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח במרחב תכנון 

כלשהו, אם קיימת כזו.

א' בסיוון התשע"ט )4 ביוני 2019(
)חמ 3-715-ה3(        אברהם ברון כהן

מנהל היחידה הארצית   
לאכיפת דיני התכנון והבנייה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 884.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
אני  לחוק,  205)ג(  בסעיף  כאמור  מתאימה  הכשרה  שעברו 
מסמיך את האנשים המפורטים להלן, למפקחים לצורך ביצוע 

החוק והתקנות לפיו:

תחום הסמכה )מרכב תכנון( השם והמחוז 

        מחוז הצפון 

חוף הכרמל יוסי אדרי 

חוף הכרמל דולב בר און 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 884.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 978.  2
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 54283-05-19

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

ובעניין פירוק חברת אוויה איוונט ע.ל בע"מ, ח"פ 51-422714-9,

והמבקשים: מנחם אורן ואח', ע"י ב"כ עו"ד עמוס טיין, מרח' 
דרך החורש 4, יהוד.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.9.2019, בשעה 08.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

המועד הקבוע לדיון.

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

עמוס טיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 61992-05-19

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

ח"פ  בע"מ,  השקעות  ד.ר.ש.נ.  דין-רז  חברת  פירוק   ובעניין 
 ,51-510160-8

והמבקש: ANDEBERHAN SALOMON, ע"י ב"כ עו"ד 
חן דיין שלום, מרח' י"ל פרץ 8, תל אביב 6685308.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.9.2019, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
ביום   ,13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.15.8.2019

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

חן דיין שלום, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
אני  לחוק,  205)ג(  בסעיף  כאמור  מתאימה  הכשרה  שעברו 
מסמיך את האנשים המפורטים להלן למפקחים לצורך ביצוע 

החוק והפעלת הסמכויות לפי כל דין:

תחום הסמכה )מרחב תכנון( השם והמחוז 

              מחוז המרכז

חבל מודיעין מימון מור בן הרוש 

גבעתיים עמית בן ארוש  

תוקף הסמכה זו לשנתיים וכל עוד המוסמך משמש במשרתו 
בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין. הסמכה 
זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח במרחב תכנון 

כלשהו, אם קיימת כזו.

ח' באלול התשע"ח )19 באוגוסט 2018(
)חמ 3-715-ה3(

אברהם ברון כהן  
מנהל היחידה הארצית   

לאכיפת דיני התכנון והבנייה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 884.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 5528-06-19

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

ובעניין פירוק חברת כיוונים אמדור מערכות וטכנולוגיות 
בע"מ, ח"פ 51-165431-1, מרח' המשביר 19, חולון,

ממשרד   דין  עורכי  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
גולדבלט גינדס יריב, רח' דרך מנחם בגין 7, בית גיבור ספורט, 
03-7549934, דוא"ל:  03-7549933, פקס'  5268102, טל'  גן  רמת 

.noy@ggy-law.com
נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.6.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.9.2019, בשעה 08.30.

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

למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למבקשת או לשלחה בדואר, באופן שתגיע 
לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 5.9.2019.

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

נוי שפלר, עו"ד  
באת כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 27640-06-19

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

ובעניין פירוק חברת אבישי ברזל בע"מ, ח"פ 51-407441-8,

והמבקשים: נסים סדה ואח', ע"י ב"כ עו"ד צבי גרימברג, מרח' 
 ,054-4780425 טל'   ,3106601 חיפה   ,6649 ת"ד   ,15 השחרור  מעלה 

פקס' 04-8379015.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.6.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.7.2019, בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.30 

ביום 10.7.2019.

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

צבי גרימברג, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 23016-05-19

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

ובעניין פירוק חברת בטון אלנמר בע"מ, ח"פ 51-148700-1, 
מרח' אל בישארה 5, נצרת 1622005,

ע"י  יחיא,  חאג'  וראדי  מוחמד  אחמד  מוך  אבו  והמבקשים: 
ב"כ עו"ד ונוטריון באסל בואקנה, מס' רישיון 26795, מרח' אל קודס, 
ת"ד 34, באקה אל גרביה 30100, טל' 04-6281420, פקס' 04-6383023, 

.baselb787@gmail.com :דוא"ל

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.5.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.10.2019, בשעה 13.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 19.00, 

ביום 30.9.2019.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
לפני  ימים   14 הוא  התנגדות  כתב  להגשת  האחרון  המועד 

המועד שנקבע לדיון בבקשה, כמצוין לעיל.

באסל בואקנה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

דן יהודיאן נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-147772-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2019, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן יהודיין, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דן יהודיין, מפרק

מ.א המכון הישראלי למיסוי בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-524509-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.6.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שראל כהן, מרח' ויצמן 2, 

קומה 9, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שראל כהן, עו"ד, מפרק

פינץ סטודיו בע"מ
)ח"פ 51-419419-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.6.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד רק, ממושב סלעית 90, 

למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

              רון חן, עו"ד
בא כוח  החברה והמפרק
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גלובלינקס אופק ב. אילן 9 בע"מ
)ח"פ 51-451710-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,6.6.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתן רובין חמו, מרח' 

בר כוכבא 23, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מתן חמו, מפרק

ר.ש.ת. רווחה שרותים תקשורת לאירגונים בע"מ
)ח"פ 51-090492-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.6.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  נשרים,  גל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שמואל הנגיד 1/14, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גל נשרים, עו"ד, מפרק

אגתן בע"מ
)ח"פ 51-114625-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.6.2019, התקבלה החלטה 
יצחק  מרח'  נדיבי,  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אלחנן 12, רמת השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריה נדיבי, מפרק

אוגמינט בע"מ
)ח"פ 51-471579-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה   ,31.7.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,182 ארלוזורוב 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד בן דוד, מפרק

בלוסטון פרייבט בע"מ
)ח"פ 51-545638-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 4.8.2019, בשעה 10.00, במשרד איתן, מהולל & שדות, 
עורכי דין ועורכי פטנטים, רח' אבא אבן 10, הרצליה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

גיא הדר, עו"ד, מפרק

דה גארד גרופ בע"מ
)ח"פ 51-455671-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,13.00  הנ"ל תתכנס ביום 5.8.2019, בשעה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גבעתיים,  15א,  סירקין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור חריש, עו"ד, מפרק

מלונות אויה בע"מ
)ח"פ 52-002345-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  דיאמנט,  ביום 11.8.2019, בשעה 12.00, אצל משפחת  תתכנס 
רוזן 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי כהן, עו"ד, מפרק
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אאוטלט סיטי בע"מ
)ח"פ 51-424317-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.8.2019, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' מצדה 7, 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה שאוליאן, מפרק

אוסתיאוקר בע"מ
)ח"פ 51-555607-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.8.2019, בשעה 13.00, במשרדי גולדפרב זליגמן, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  יגאל אלון 98, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ורן ויסטנצקי, עו"ד, מפרק

אימוטראפיקס פארמה בע"מ
)ח"פ 51-555592-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.8.2019, בשעה 14.00, במשרדי גולדפרב זליגמן, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  יגאל אלון 98, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ורן ויסטנצקי, עו"ד, מפרק

גיי סי קיי פארם בע"מ
)ח"פ 51-555584-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.8.2019, בשעה 15.00, במשרדי גולדפרב זליגמן, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  יגאל אלון 98, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ורן ויסטנצקי, עו"ד, מפרק

טרינובה בע"מ
)ח"פ 51-555603-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.8.2019, בשעה 16.00, במשרדי גולדפרב זליגמן, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  יגאל אלון 98, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ורן ויסטנצקי, עו"ד, מפרק

שמיה פרמצוטיקל בע"מ
)ח"פ 51-494918-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.8.2019, בשעה 12.00, במשרדי גולדפרב זליגמן, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  יגאל אלון 98, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ורן ויסטנצקי, עו"ד, מפרק

די.טי.י מדיקל סופליי בע"מ
)ח"פ 51-469697-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.6.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איל סטרינסקי, מרח' רוזן 9, 

רמת גן 5222401, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איל סטרינסקי, מפרק

די.טי.י מדיקל סופליי בע"מ
)ח"פ 51-469697-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
,9 רוזן  רח'  המפרק,  אצל   ,19.00 בשעה   ,31.7.2019 ביום   תתכנס 
רמת גן 5222401, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 
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ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה.

חיים ברק, מפרק

שיא הילדים בונבון בע"מ
)ח"פ 51-510747-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.5.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איידל טויב, מרח' 

בן זכאי 92, אלעד, למפרק החברה.

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

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

 ,3.10.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, 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.

איידל טויב, מפרק

טי.אם.אל. וורלדוייד לוגיסטיקס בע"מ
)ח"פ 51-379458-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
מרח'  יהב,  יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

היוגב 8, נס ציונה, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22.10.2019, 
בשעה 10.00, אצל עו"ד אברהם אלטלף, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף יהב, מפרק

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איל סטרינסקי, מפרק

הדרך הישירה בע"מ
)ח"פ 51-305985-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.6.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוני רייך, מרח' נחלת 

יצחק 38, תל אביב 6744827, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רוני רייך, עו"ד, מפרקת

הדרך הישירה בע"מ
)ח"פ 51-305985-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.8.2019, בשעה 12.00, במשרדי המפרקת, רח' נחלת 
יצחק 38, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני רייך, עו"ד, מפרקת

ד"ר ברק חיים בע"מ
)ח"פ 51-539705-7(

)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   ,12.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ברק, מבית  חיים  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

מס' 103, קורנית 2018100, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.10.2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
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דוריתה בע"מ
)ח"פ 51-396099-7(

)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   ,16.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ישראל פניני, 

מרח' יד חרוצים 7, תל אביב, 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. אסיפה 
בשעה   ,27.10.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ישראל פניני, רו"ח, מפרק

ש.ר. דמארי בע"מ
)ח"פ 51-585835-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,11.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דמארי,  עומר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' פנחס המאירי 4, פתח תקווה, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28.10.2019, 
בשעה 15.00, אצל עו"ד עדי שחר, רח' מנחם בגין 150, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

עומר דמארי, מפרק

יובל חרש חברת עו"ד
)ח"פ 51-581606-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
חרש,  יובל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' אברבנאל 7, ראשון לציון, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22.10.2019, 
בשעה 9.00, 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.

יובל חרש, עו"ד, מפרק

ג'י.אם. מדייה סואפטווייר סולושיינז בע"מ
)ח"פ 51-518628-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
בראל,  דוד  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' דרך המלך 7/7, גני תקווה, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24.10.2019, 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דוד בראל, עו"ד, מפרק
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נדרי בע"מ
)ח"פ 51-273742-0(

)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   ,25.3.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
אזברגה,  זכי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מקלנסווה, 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.

 ,25.9.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

זכי אזברגה, מפרק

חוף פרישמן ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-405428-7(

)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   ,9.5.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דורון חדד, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

צאלים 5, רמת אפעל, 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.

 ,29.9.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
12.00, אצל עו"ד ארבל מזרחי, רח' שלם 3, רמת גן, לשם  בשעה 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

דורון חדד, מפרק

דוד ארליך הפקות בע"מ
)ח"פ 51-124917-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתמר שבח, 

מרח' נחל קדם 315/2, נוקדים, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.12.2019, 
בשעה 17.00, 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.

איתמר שבח, עו"ד, מפרק

מירי גן עופרים בע"מ
)ח"פ 51-461916-2(

)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   ,10.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים אוחנה, משד' 

ירושלים 82, באר שבע, 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.

 ,18.9.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  12.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מירי אוחנה, מפרקת
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רמי ויץ שידור והפקה בע"מ
)ח"פ 51-325639-6(

)בפירוק מרצון(

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

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

את רמי ויץ, מרח' עת דודים 235, גבעת יערים, 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.

 ,2.10.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

רמי ויץ, מפרק

שיש איחוד בע"מ
)ח"פ 51-248444-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק ביטון, מרח' 

עמק הזיתים, בית שמש, למפרק החברה.

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

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

 ,3.10.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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 ביטון, מפרק

ד.ד. דורון דני אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-313555-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.5.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דורון חדד, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

צאלים 5, רמת אפעל, 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.

 ,29.9.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
10.00, אצל עו"ד ארבל מזרחי, רח' שלם 3, רמת גן, לשם  בשעה 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

דורון חדד, מפרק

א.ב.ד. 555 בע"מ
)ח"פ 51-472488-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.5.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דורון חדד, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

צאלים 5, רמת אפעל, 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.

 ,29.9.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
11.00, אצל עו"ד ארבל מזרחי, רח' שלם 3, רמת גן, לשם  בשעה 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

דורון חדד, מפרק

DoCenter Id:801-02-2019-000490, received on -24/06/2019 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel




