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הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

לחוק–יסוד:  16)ג(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה1, קבעה הממשלה כי השר זאב אלקין ימלא את מקום 
ראש הממשלה, מיום כ"ט באייר התשע"ז )25 במאי 2017(, בשעה 

22.00 עד יום א' בסיוון התשע"ז )26 במאי 2017(, בשעה 08.00.

ד' בסיוון התשע"ז )29 במאי 2017(
)חמ 3-3281-ה8(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

הודעה על מינוי שר
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
לחוק–יסוד: הממשלה2,   31)א(  לסעיף  ובהתאם  התשס"א-12001, 
כי הממשלה החליטה למנות את השר איוב קרא לשר התקשורת  

ולסיים את תפקידו כשר בלא תיק.

בסיוון התשע"ז  ד'  ביום  הכנסת  ידי  על  אושרה  ההחלטה 
)29 במאי 2017(.

ד' בסיוון התשע"ז )29 במאי 2017(
)חמ 3-3281-ה7(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על מינוי יושבת ראש הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה במחוז תל אביב

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה )מינויים(, 
התשי"ט-11959, מינתה הממשלה את דניאלה פוסק ליושבת ראש 
ולבנייה במחוז תל אביב לתקופה של  הוועדה המחוזית לתכנון 

ארבע שנים, מיום ט' באב התשע"ז )1 באוגוסט 2017(.

ד' בסיוון התשע"ז )29 במאי 2017(
)חמ 3-1173-ה1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"ז, עמ' 42.  1

מינוי שופטי נוער
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה  ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שרת המשפטים, אני 
מטילה על השופטים הרשומים מטה )להלן - השופטים(, לשמש 
שופטי נוער, אשר ידונו במעצרם ושחרורם של קטינים ובהליכים 

מקדמיים שלפני המשפט:

השופט גיא אבנון

השופטת יפעת אונגר-ביטון
 

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.  1

השופטת טל אוסטפלד-נאוי

השופטת סיגל אלבו

השופט זיו אריאלי

השופטת מרים )מיקה( בנקי

השופט יורם ברוזה

השופט פליקס גורודצקי

השופטת מיכל דבירי-רוזנבלט

השופטת אושרית הובר-היימן

השופט דניאל הורוביץ

השופטת מיכל הירשפלד

השופט יהודה הקר

השופטת איילת הרץ טופז אחיעזר

השופט אמיר ויצנבליט

השופטת אלואז זערורה עבדאלחלים

השופט סאמר ח'טיב

השופטת מנאל חליחל-דיאב

השופט אייל כהן

השופטת אתי כרייף

השופט אמיר לוקשינסקי-גל

השופט נאיל מהנא

השופט עודד מורנו

השופטת סיגלית מצא

השופטת אביבית נחמיאס

השופט יגאל נמרודי

השופטת גלית ציגלר

השופט ציון קאפח

השופט ערן קוטון

השופט בני שגיא

השופט נפתלי שילה

השופט שמואל מנדלבום.

כ"ו בטבת התשע"ז )24 בינואר 2017(
)חמ 3-686-ה1(

מרים נאור  
נשיאת בית המשפט העליון  

מינוי שופט נוער
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה  ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שרת המשפטים, אני 
תום  עד  נוער  שופט  לשמש  אורינוב,  תומר  השופט  על  מטילה 

תקופת כהונתו בערכאת בית משפט שלום.

כ"ו בטבת התשע"ז )24 בינואר 2017(
)חמ 3-686-ה1(

מרים נאור  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.  1
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המחוזית  הבריאות  בלשכת  המזון  שירות  מחלקת  מנהלת 
המפורטות  המינהליות  העבירות  לעניין  למפקחת  שבע,  באר 
מזון(,  איכות   - מינהלי  )קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות 

התשמ"ח-21988.

כ"ג בשבט התשע"ז )19 בפברואר 2017(
)חמ 3-1923(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

ק"ת התשמ"ח, עמ' 718.  2

הודעה בדבר מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ה( לחוק העבירות 
מפקח  סלקמן,  אבי  את  מיניתי  התשמ"ו-11985,  המינהליות, 
לעניין  למפקח  אביב,  תל  מחוז  הבריאות  בלשכת  למזון  מחוזי 
העבירות המינהליות המפורטות בתקנות העבירות המינהליות 

)קנס מינהלי - איכות מזון(, התשמ"ח-21988.

תוקף המינוי לשנים עשר חודשים מיום חתימתו.

כ"ג בשבט התשע"ז )19 בפברואר 2017(
)חמ 3-1923(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 718.  2

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי
לפי תקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים(, התשל"ח-1978

לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
את  אישרתי  התשל"ח-21978,  )מתנדבים(,  הלאומי  הביטוח 
""מטב" - עמותה לשירותי טיפול ורווחה ע"ר" לגוף ציבורי לעניין 
סעיף 287 לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-31995.

ב' בניסן התשע"ז )29 במרס 2017(
)חמ 3-684-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשל"ח, עמ' 1983; התשס"ב, עמ' 1160.  2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  3

מינוי ממונה על הגבייה
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

הלאומי  הביטוח  לחוק  367)ב(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
פנקר  דפנה  את  ממנה  אני  התשנ"ה-21995,  משולב[,  ]נוסח 

לממונה על הגבייה, לעניין פקודת המסים )גבייה(3.

ו' באייר התשע"ז )2 במאי 2017(
)חמ 3-229(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  2

חוקי א"י, כרך ב', עמ' )ע( 1734 )א( 1399.  3

מינוי שופט נוער
לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א( לחוק הנוער )שפיטה, ענישה 
ודרכי טיפול(, התשל"א-11971, ובהסכמת שרת המשפטים, אני 
מחוזי,  משפט  בית  של  בפועל  שופט  הימן,  אברהם  על  מטילה 
קטינים  של  ושחרורם  במעצרם  ידון  אשר  נוער  שופט  לשמש 

ובהליכים מקדמיים שלפני המשפט.

תוקף המינוי עד תום תקופת כהונתו בערכאת בית משפט מחוזי.

כ"ט באדר התשע"ז )27 במרס 2017(
)חמ 3-686-ה1(

מרים נאור  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשל"א, עמ' 134; התשס"ח, עמ' 688.  1

הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע
 לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים(

)נזק בצורת(, התשכ"ה-1964

וקרן  רכוש  מס  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק בצורת(, התשכ"ה-11964 )להלן 
- התקנות(, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר, 

אני מודיע כי -

האזורים המפורטים בתוספת הראשונה הם אזורים נפגעים,   .1
לשנה המתחילה ביום כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(;

הצמחים המפורטים בתוספת השנייה הם צמחים פגיעים,   .2
לשנה המתחילה ביום כ"ד באייר התשע"ו )1 ביוני 2016(.

תוספת ראשונה
)פסקה 1(

אזור הנגב כהגדרתו בתקנות. א. 

אזור נפגע צפונית לאזור הנגב - בצפון - מפגש רוחב  ב. 
המשך  הנגב,  אזור  את  התוחם  הצפוני  הקו  עם   102
מזרחה עד מפגש קו רוחב 102 עם קו אורך 132; ממזרח 
- מנקודה זאת דרומה לאורך קו 132 עד מפגשו עם 
הקו   - בדרום  הנגב;  אזור  את  התוחם  הצפוני  הקו 
הצפוני התוחם את אזור הנגב; במערב - הקו הצפוני 

התוחם את אזור הנגב.

תוספת שנייה
)פסקה 2(

באזור הנגב - חיטה, שעורה, תלתן, חריע וחימצה. א. 

שעורה,  חיטה,   - הנגב  לאזור  צפונית  הנפגע  באזור  ב. 
תלתן, אפונה וחריע.

י' בסיוון התשע"ז )4 ביוני 2017(
)חמ 3-1426-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

ק"ת התשכ"ה, עמ' 1040.  1

הודעה בדבר מינוי מפקחת
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

לחוק  5)ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
רבני,  מאיה  את  מיניתי  התשמ"ו-11985,  המינהליות,  העבירות 

 
ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  1
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הודעה על מינוי פוסקים רפואיים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי 

עבודה(, התשט"ז-1956

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הביטוח 
התשט"ז-11956,  עבודה(,  לנפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי 
קבעתי כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו ברשימת 

הפוסקים הרפואיים:

ד"ר מרינה רפופורט, מס' רישיון 22503

ד"ר איתן איש טוב, מס' רישיון 16616.

פרסומו  ממועד  שנים   3 תום  עד  האמור  המינוי  תוקף 
ברשומות.

ב' בניסן התשע"ז )29 במרס 2017(
)חמ 3-89-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשע"ו, עמ' 972.  1

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות 
לערעורים

לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי 
עבודה(, התשט"ז-1956

לתקנות  27)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
עבודה(,  לנפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי  הביטוח 
רישיון  מס'  לוטן,  רפאל  ד"ר  הרופא  כי  קבעתי  התשט"ז-21956, 

32850, ייכלל ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים.

פרסומו  ממועד  שנים   3 תום  עד  האמור  המינוי  תוקף 
ברשומות.

ט' בניסן התשע"ז )5 באפריל 2017(
)חמ 3-89-ה2(

                                                         חיים כץ
                                     שר הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשט"ז, עמ' 864.  2

מינוי ממלאת מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח 
הכפר בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של 

תשתיות לאומיות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  6א)א()9(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
חגית  את  בזה  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
ברנר לממלאת מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה 
הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות2, וזאת כל עוד 
היא משמשת בתפקידה כעובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

ד' בסיוון התשע"ז )29 במאי 2017(
)חמ 3-7-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התש"ן, עמ' 168.  1

י"פ התש"ע, עמ' 1831.  2

מינוי פקידי הגבייה
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

הלאומי  הביטוח  לחוק  367)ב(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשנ"ה-21995, אני ממנה את המפורטים להלן 

לפקידי גבייה, לעניין פקודת המסים )גבייה(3:

חן אברהם הילה אביסרור  

שרון ארגמן לבנת אוזן  

מרוות ברבור רינה בסט  

בת אל גרופי לינה גרה  

מרים דראי אורי גרידי  

טובית זוהר לילך וקנין  

ליטל יוסף חן ענת חבר  

יעל לביא טובה כהן  

יהודה לוי איילת לוי  

ארז ללוז חגית ליבוביץ  

ספיר מסורי משה מזרחי  

שירין משיעל מיטל ניסים  

אורית עטיה חנא סבח  

מיכאלה אדרי מיכל קורץ  

מאיה אבן צור. ציפורה לוי  

ט' בניסן התשע"ז )5 באפריל 2017(
)חמ 3-229(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.  2

חוקי א"י כרך ב', עמ' )ע( 1374 )א( 1399.  3

הודעה בדבר שינויים בסך כל השכר או גמול 
תעסוקה שיש לו דין קדימה

לפי פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, ולפי פקודת 
פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980

בהתאם לסעיף 354)א()1()ד( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
לסעיף ובהתאם  החברות(,  פקודת   - )להלן   התשמ"ג-11983 

התש"ם-21980  חדש[,  ]נוסח  הרגל  פשיטת  לפקודת  178)1()ד( 
)להלן - פקודת פשיטת הרגל(, אני מודיע כי חל שינוי בסך כל 
לפקודת  354)א()1()א(  בסעיף  כאמור  התעסוקה  גמול  או  השכר 
ג'  שמיום  כך  הרגל,  פשיטת  לפקודת  78)1()ד(  ובסעיף  החברות 
יבוא  ינואר 2017(, במקום הסכום האמור בו   1( בטבת התשע"ז 

"25,630 שקלים חדשים בעד שכר עבודה".

י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(
)חמ 3-149(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639.  2
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סמאהר מחאג'נה אגבאריה

פרץ שווייגר

נטע רוט רווה

אילנית מדמוני

דנה גרטי;

העניינים שלצורכם נדרש המידע מהמרשם הפלילי:  )2(

סיוגם  התלייתם,  ביטולם,  והיתרים,  רישונות  מתן  )א( 
לחוק  ו–36יא  34א   ,34  ,8  ,6  ,4 סעיפים  לפי  וחידושם 

הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-21981;

ביטולו,  בנקאי,  בתאגיד  משרה  נושא  מינוי  אישור  )ב( 
לפקודת  11א  סעיף  לפי  וחידושו  סיוגו  התלייתו, 

הבנקאות, 31941.

מקבל  עוד  כל  או  לביטולה  עד  זו  הסמכה  של  תוקפה 
ההסמכה משמש בתפקידו, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ז באייר התשע"ז )23 במאי 2017(
)חמ 3-2096(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

ס"ח התשמ"א, עמ' 232.  2

ע"ר 194, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ד, עמ' 514.  3

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
11941,  אני מודיעה כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת 
תקין מספר  בנקאי  ניהול  הוראת  תיקנתי את  הנגידה  ובאישור 
מספר  בחוזר  ההוראה(   - )להלן  בתקשורת"  "בנקאות   -  367 
ולפיהם  החוזרים(,   - )להלן  ח-2529-06  ובחוזר  ח-2528-06 
באתר  החוזרים  פרסום  ביום  להוראה  התיקונים  תחילת  מועד 

האינטרנט של בנק ישראל.

כ"ט באייר התשע"ז )25 במאי 2017(
)חמ 3-3537(

חדוה בר  
המפקחת על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' )ע( 69 )א( 85; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.  1

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941,  
אני מודיעה כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 
הנגידה תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 401 - "ימי 
ההוראה(   - )להלן  הבנקאיים"  התאגידים  משרדי  של  פתיחה 
תחילת  מועד  ולפיו  החוזר(,   - )להלן  ח-2530-06  מספר  בחוזר 
התיקונים להוראה ביום פרסום החוזר באתר האינטרנט של בנק 

ישראל.

כ"ט באייר התשע"ז )25 במאי 2017(
)חמ 3-3537(

חדוה בר  
המפקחת על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' )ע( 69 )א( 85; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.  1

מינוי נציג שר הבינוי והשיכון במועצה הארצית 
לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  2)ב()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במועצה  לנציגי  רזניק,  חגי  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965, 

הארצית לתכנון ולבנייה במקום אשל ארמוני2.

המנהל  בתפקיד  משמש  המתמנה  עוד  כל  המינוי  תוקף 
הכללי של משרד הבינוי והשיכון.

אין במינוי זה כדי לגרוע מתוקפו של מינוי ממלאי המקום, 
למעט מינויה של איילת קראוס3 שהוא בטל.

י"ט באייר התשע"ז )15 במאי 2017(
)חמ 3-7-ה1(

יואב גלנט  
שר הבינוי והשיכון  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ו, עמ' 253.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 7336.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 3596.  3

הטלת מילוי תפקיד הרשם לעניין חוק רישום קבלנים 
לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א לחוק שירות המדינה )מינויים(, 
התשי"ט-11959, ובהתייעצות עם נציב שירות המדינה, אני מטיל 
רישום  חוק  לעניין  הרשם  תפקיד  את  למלא  אליהו,  אילן  על 
לתקופה  התשכ"ט-21969,  בנאיות,  הנדסה  לעבודות  קבלנים 
נוספת3, מהיום ועד יום ט"ו באלול התשע"ז )6 בספטמבר 2017( 

או עד למינוי קבוע של רשם הקבלנים, לפי המוקדם מביניהם.

י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(
)חמ 3-1173-ה1(

יואב גלנט  
שר הבינוי והשיכון  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

ס"ח התשכ"ט, עמ' 218.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 5676.  3

הסמכה
לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981

לחוק  הראשונה  לתוספת  )לב(  פרט  לפי  סמכותי  בתוקף 
המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-11981 )להלן - החוק(, 
אני מסמיכה את עובדי בנק ישראל שפרטיהם מופיעים ברשימה 
בפסקה )1( שלהלן, לקבל בהתאם להוראות סעיף 5 לחוק מידע 
המפורטים  העניינים  לצורך  יידרש  אשר  הפלילי,  מהמרשם 

בפסקה )2( להלן:

רשימת המוסמכים:  )1(

טידה שמיר

אורנה ואגו

שירלי אבנר

סימה שפיצר

 
ס"ח התשמ"א, עמ' 322; ק"ת התשע"ב, עמ' 1693.  1
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בשקלים חדשיםצד ההכנסות

    -הכנסה מותנה
708,440,800סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
158,542,800שכר כללי

144,163,600פעולות כלליות
    -מפעל המים

302,706,400סך הכול כלליות

174,349,700שכר עובדי חינוך
81,429,600פעולות חינוך
255,779,300סך הכול חינוך

15,639,400שכר עובדי רווחה
39,350,100פעולות רווחה
54,989,500סך הכול רווחה

פירעון מילוות מים וביוב
32,404,800פירעון מילוות אחר

32,404,800סך הכול פירעון-מילוות

3,054,100הוצאות מימון
26,906,700הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

    -הוצאות בגין בחירות
בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 

וכיסוי גירעון נצבר
675,840,800

32,600,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

708,440,800סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
708,440,800סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ט בכסלו התשע"ז )29 בדצמבר 2016(
)חמ 3-360-ה1(

זאב בילסקי  
ראש עיריית רעננה  

הודעה על הסמכת מפקחים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח 
העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011,  
אבו  את   ,)2017 בינואר   29( התשע"ז  בשבט  ב'  ביום  הסמכתי 
סלומון, יוסף עוז, ברוך מאור ושלומי טובול, עובדי עיריית יבנה 
תפקידם  מילוי  לעניין  הכשרה  קיבלו  אשר  העירייה(,   - )להלן 
לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר של העירייה בתחום העיר יבנה.

ב' בשבט התשע"ז )29 בינואר 2017(
)חמ 3-4343-ה2(

צבי גוב ארי  
ראש העיר יבנה  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  28)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
יוליוס  מיה  את  מסמיכה  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968 
בעסק  עוסקים  שבהם  לחצרים  סבירה  עת  בכל  להיכנס  לביא, 
בהם  שעוסקים  לחשוב  סביר  יסוד  לה  שקיים  או  רישוי  טעון 
החוק  הוראות  את  בו  מקיימים  אם  לבדוק  כדי  כאמור,  בעסק 
והתקנות על פיו, לרבות תנאים ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו 

לפי סעיף 7 לחוק.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

כ"א באייר התשע"ז )17 במאי 2017(
)חמ 3-2435-ה2(

גילי צימנד  
הממונה על איכות סביבה  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ד, עמ' 276.  1

תמצית תקציב רגיל של עיריית רעננה - עירייה 
איתנה לשנת הכספים 2016

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
אינ מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ב( לפקודה, אני 
מאשר את התקציב הרגיל של עיריית רעננה לשנת הכספים 2016, 

שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
282,458,100ארנונה כללית

    -מפעל המים
55,965,800עצמיות חינוך
1,796,200עצמיות רווחה

147,811,700עצמיות אחר
488,031,800סך הכול עצמיות

120,250,400תקבולים ממשרד החינוך
הרווחה  העבודה  ממשרד  תקבולים 

והשירותים החברתיים
31,930,500

3,439,100תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

66,400מענקים אחרים ממשרד הפנים
155,686,400סך הכול תקבולי ממשלה

29,097,600תקבולים אחרים
3,025,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

675,840,800

32,600,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
708,440,800סך הכול הכנסות בלא מותנה

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.
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גבולות  את  על האדמה  קבע  בציוני  יציין  כל אדם שלא 
החלקה שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד 
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו 

של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הנקוב ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

כ"ב באייר התשע"ז )18 במאי 2017(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר המקרקעין  
אזור הסדר תל אביב                  

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר תל אביב יתחיל ביום 

כ"ד בסיוון התשע"ז )18 ביוני 2017(.

תיאור המקרקעין   

המקרקעין הנכללים בגושי רישום לוד מס' 80053, 80054, 
.80060 ,80059 ,80058 ,80057 ,80056 ,80055

כ"ב באייר התשע"ז )18 במאי 2017(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר המקרקעין  
אזור הסדר תל אביב  

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 
ביום  יתחיל  חיפה  באזור ההסדר  להלן  למקרקעין המתוארים 

כ"ח בסיוון התשע"ז )22 ביוני 2017(.

תיאור המקרקעין   

 ,60016  ,60015 מס'  רישום  בגושי  הנכללים  המקרקעין 
)חלק  התיכון  60023/הים   ,60022  ,60021  ,60020  ,60018  ,60017

מהמים הטריטוריאליים של מדינת ישראל(

י"ח בסיוון התשע"ז )12 ביוני 2017(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה                  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

גוש רישום מס'  זכויות של  נמסרת בזה הודעה, כי לוחות 
101007, 101008, 101010, 101073, 101074, 101075, 101076 - נגב 
)חר"מ(, הוצג ביום כ"ב באייר התשע"ז )18 במאי 2017(, למשך 30 
פקיד הסדר המקרקעין, אזור הסדר דרום,  ימים לעיון בלשכת 
קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על 

הודעה על הסמכת פקחים במועצה האזורית תמר
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

לחוק הרשויות   3 לפי סעיף  כי בתוקף סמכותי  אני מודיע 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, הסמכתי ביום כ' באייר התשע"ז )16 במאי 2017( 
את עובדי המועצה האזורית תמר ששמותיהם מפורטים להלן, 
סביבתית  אכיפה  לפקחי  לכך,  מתאימה  הכשרה  קיבלו  אשר 

בתחום המועצה האזורית תמר, לפי החוק:

אבי דניאל גיליס

חן ליבשיץ

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם המועצה האזורית תמר.

י' בסיוון התשע"ז )4 ביוני 2017(
)חמ 3-4029(

דב ליטבינוף  
ראש המועצה האזורית תמר  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
 6( התשע"ז  בניסן  י'  מיום  בישיבתה  דימונה,  עיריית  מינתה 
החוק  לעניין  ארנונה  למנהל  אלפסי  משה  את   ,)2017 באפריל 

האמור.

כ"ז בניסן התשע"ז )23 באפריל 2017(
)חמ 3-265-ה2(

בני ביטון  
ראש עיריית דימונה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969
זכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של תל אביב, ביום 

כ"ד בסיוון התשע"ז )18 ביוני 2017(, או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין

המקרקעין הנכללים בגושי רישום לוד מס' 80053, 80054, 
80060 ,80059 ,80058 ,80057 ,80056 ,80055

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגישן לפקיד ההסדר 
אביב,  תל   ,7 קומה   ,125 בגין  מנחם  דרך  בלשכתו,  או  במחנהו, 
לזמן בהודעות על התקדמות  בתוך המועדים שיפורסמו מזמן 
ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן 
הפרטים  כל  את  למלא  ויש  הנ"ל  בלשכה  או  במחנה  להשיגו 

הקבועים בתזכיר התביעה.
שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.
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תוספת שקלית6.

.710.5.2017

28.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1139+7022/2017

.228.2.2017

ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
הסתדרות הדסה

שירותי בריאות כללית,
הסתדרות החדשה

שירותי בריאות4.

רנטגנאים5.

תוספת שקלית6.

.710.5.2017

28.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1140+7023/2017

.228.2.2017

ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
הסתדרות הדסה

שירותי בריאות כללית
אוניברסיטת תל אביב

הסתדרות החדשה
שירותי בריאות4.
פזיוטרפיסטים מרפאים בעיסוק פארא רפואיים5.
תוספת שקלית6.
.710.5.2017
28.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17024/2017

.218.5.2017

מרכז שלטון מקומי3.
שלוש הערים הגדולות
מרכז מועצות אזוריות,

מרכז הסתדרות המעו"ף
חינוך4.
עובדי חינוך נוער וקהילה )החינוך המשלים(5.
תנאי עבודה ושכר6.
.729.5.2017
18.5.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1151+7025/2017

.214.5.2017

ממשלת ישראל3.
שלוש הערים הגדולות,

הסתדרות החדשה
בריאות4.
אחים ואחיות5.
הוספת תקנים כוח אדם סיעודי בבתי החולים6.
.729.5.2017
14.5.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' התקווה 4, באר שבע, וברשות 
לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, רח' דרך מצדה 6, באר שבע.

כ"ב באייר התשע"ז )18 במאי 2017(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום                  

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.5.2017 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17019/2017

.229.3.2017

נשיאות הארגונים העסקיים,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כלל העובדים במגזר הפרטי5.

קיצור שעות עבודה בשעה ובסך הכל 42 שעות6.

.75.4.2017

29.3.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1137+7020/2017

.228.2.2017

ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
הסתדרות הדסה

שירותי בריאות כללית,
הסתדרות החדשה

שירותי בריאות4.

רוקחים5.

תוספת שקלית6.

.710.5.2017

28.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1138+7021/2017

.228.2.2017

ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
הסתדרות הדסה

שירותי בריאות כללית,
הסתדרות הכללית

שירותי בריאות4.

ביוכימאים מקרוביולוגים5.
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בריאות4.

כלל העובדים5.

ביטוח טיפולי שיניים לעובדים6.

.73.5.2017

4.4.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1134/2017

.25.4.2017

או.פי. אס.איי )אס.סי.אס( )שינוע בינלאומי בע"מ(3.
קבלן שירות מורשה של UPS  ח.פ 511919896,

הסתדרות החדשה / איגוד עובדי התחבורה
שירותי דואר4.
כאמור בסעיף 53.
תנאי עבודה6.
.73.5.2017
5.4.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1135/2017

.26.4.2017

עמותת קבוצת ותיקי אשקלון כדורגל ו/או קבוצת 3.
הפועל אשקלון בכדורגל לפי רישומי ההתאחדות 

לכדורגל בישראל,
איי אף פי או כדורגל מקצועני בישראל

ספורט4.

שחקני כדורגל5.

הלוואה ותנאי פירעונה6.

.73.5.2017

6.4.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1136/2017

.227.4.2017

פלאפון תקשורת בע"מ,3.
הסתדרות החדשה - איגוד עובדי הסלולר האינטרנט 

והייטק
שירותי תקשורת4.
כאמור בהסכם5.
תנאי עבודה6.
.714.5.2017
27.4.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1137+7020/2017

.228.2.2017

ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
הסתדרות הדסה

שירותי בריאות כללית,
הסתדרות החדשה

שירותי בריאות4.

רוקחים5.

תוספת שקלית6.

.710.5.2017

28.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1138+7021/2017

.228.2.2017

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.5.2017
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1129/2017

.23.5.2017

עמותת תזמורת הסימפונית הישראלית בגל"צ,3.
איגוד המוסיקאים העצמאיים

אמנות4.

כלל העובדים5.

הבראה עקב קשיים כלכליים6.

.714.5.2017

3.5.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1130/2017

.224.4.2017

ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

שירותי בריאות4.

שינניות5.

הסכמות לאחר סכסוך עבודה6.

.714.5.2017

24.4.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1131/2017

.220.3.2017

איגוד הכדורעף בישראל,3.
הסתדרות המעו"ף

ספורט4.

שחקני כדורעף גברים5.

תנאי העסקה6.

.714.5.2017

20.3.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1132/2017

.223.4.2017

אלביט מערכות במד ול"א קרקעי אלישרא בע"מ,3.
הסתדרות עובדי המתכת חשמל

מתכת4.

כאמור בהסכם5.

הסכמות בנושאים שונים6.

.716.5.2017

23.4.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1133/2017

.24.4.2017

מרכז משען בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף
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.73.5.2017

20.4.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1143/2017

.228.2.2017

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כבאות4.

דירוג כבאים5.

הקצאת מסגרת תוספות שכר6.

.73.5.2017

28.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1144/2017

.22.4.2017

מפעל עד הלום - חטיבות אשקלית ונתיבי נוי,3.
הסתדרות העובדים הכללית / עובדי בניין ועץ

בנייה4.

כאמור בסעיף 3 להסכם5.

תנאי עבודה6.

.73.5.2017

2.4.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1145/2017

.27.3.2017

לאופר תעופה - ג.ה.י בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

כאמור בסעיף 51.5.

תנאי עבודה6.

.710.5.2017

.87.3.2020 - 7.3.2017

.1146/2017

.226.4.2017

פלב"ם 2008 אגש"ח בע"מ,3.
מועצת הפועלים מרחב עמקים

תעשיית מתכת4.

כלל העובדים5.

הארכת תוקף הסכם בתיקונים6.

.710.5.2017

26.4.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1147/2017

.226.2.2017

איי.די.אי טכנולוגיות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הייטק4.

כאמור בנספח5.

התייעלות וסיום העסקה6.

.729.5.2017

26.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1148/2017

.210.8.2016

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,3.
ארגון סגל במחקר ברפאל במערכת הבטחון ובמשרד 

ראש הממשלה

ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
הסתדרות הדסה

שירותי בריאות כללית,
הסתדרות הכללית

שירותי בריאות4.

ביוכימאים מקרוביולוגים5.

תוספת שקלית6.

.710.5.2017

28.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1139+7022/2017

.228.2.2017

ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
הסתדרות הדסה

שירותי בריאות כללית,
הסתדרות החדשה

שירותי בריאות4.

רנטגנאים5.

תוספת שקלית6.

.710.5.2017

28.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1140+7023/2017

.228.2.2017

ממשלת ישראל3.
מרכז שלטון מקומי

שלוש הערים הגדולות
הסתדרות הדסה

שירותי בריאות כללית
אוניברסיטת תל אביב

הסתדרות החדשה
שירותי בריאות4.
פזיוטרפיסטים מרפאים בעיסוק פארא רפואיים5.
תוספת שקלית6.
.710.5.2017
28.2.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1141/2017

.26.4.2017

חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / האגף לאיגוד מקצועי

הובלה ימית4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם מיום 18.4.2016 ותוקן ביום 68.8.2016.

.723.5.2017

6.4.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1142/2017

.220.4.2017

מועדון ביתר ירושלים בכדורגל,3.
חטיבת ספורט בהסתדרות המעו"ף

ספורט4.

עובד 51.

הסכם גישור6.
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 7699-03-17

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

ובעניין פירוק חברת עדימור ייצור ושיווק רהיטים בע"מ, 
ח"פ 51-257638-0,

והמבקשים: 1. שאדי ג'ומעה. 2. סוהיל טויל, ע"י ב"כ עו"ד 
האשם מסארווה, רישיון מס' 31363, ת"ד 778, כפר קרע 30075, 

טל' 04-6356455, פקס' 03-6356670.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.10.2017 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.

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

מסארווה האשם, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 56475-05-17

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

ובעניין פירוק חברת ערמון שיווק )א.ע. שיווק ישיר( בע"מ, 
ח"פ 51-250821-9, משד' הר ציון 108, תל–אביב-יפו 6653463,

נכסי  על  הנאמנת  נשר,  )רענן(  שלומית  עו"ד  והמבקשת: 
נשר,  נפתלי  עו"ד  ב"כ  ע"י  ו/או  החייבת טל פסטרנק, בעצמה 
פקס'  ,04-8677567 טל'   ,3310103 חיפה   ,4 לוין  שמריהו   מרח' 

.04-8672990

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.7.2017 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 12.7.2017.

מתכת4.

כלל העובדים סגל מחקר5.

תנאי עבודה6.

.721.5.2017

.831.12.2020 - 1.12.2015

.1149/2017

.228.7.2015

חברת נמל אשדוד,3.
הסתדרות החדשה / האיגוד הארצי לקציני ים 

הובלה ימית4.

קציני ים5.

פסק בוררות6.

.716.5.2017

28.7.2015 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1150/2017

.28.5.2017

עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

בניה4.

כלל העובדים5.

הצטרפות להסכם בין המדינה למעסיקים מיום 18.4.16 6.
אשר תוקן ביום 8.8.16

.729.5.2017

8.5.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1151+7025/2017

.214.5.2017

ממשלת ישראל3.
שלוש הערים הגדולות,

הסתדרות החדשה
בריאות4.
אחים ואחיות5.
הוספת תקנים כוח אדם סיעודי בבתי החולים6.
.729.5.2017
14.5.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1152/2017

.211.5.2017

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות המורים

חינוך4.

מורים5.

החלטת ועדת מעקב קידום בדרגות וטבלאות שכר6.

.729.5.2017

11.5.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 55686-05-17

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

ח"פ בע"מ,  אירועים  קפה  א.ש.א.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-499345-0

והמבקש: יוסף זגדון, ע"י ב"כ עו"ד אורי שאבי, מדרך מנחם 
בגין 132, תל אביב, טל' 03-6961402, פקס' 03-6961527.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.7.2017 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.

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

.5.7.2017

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

אורי שאבי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 3059-06-17

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

ח"פ בע"מ,  נכסים  אי.אר.אמ  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-369042-0

והמבקשים: דניאל אור ואח', ע"י ב"כ עו"ד מיכאל חינצ'ין, 
מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן 5252007,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.7.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 9.00.

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

מיכאל חינצ'ין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

שלומית )רענן( נשר, עו"ד, המבקשת

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 33749-04-17

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

ובעניין פירוק חברת טורנר מתכות בע"מ, ח"פ 51-415389-9,

זייתון וארטור קנוף, ע"י  והמבקשים: חאלד סרחאן, גמאל 
ב"כ עו"ד עבאס תרואת, מת"ד 253, נחף 20137.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.7.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 8.7.2017.

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

עבאס תרואת, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 30562-05-17

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

ח"פ בע"מ,  המזון  ברכת  בה"י  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-387488-3

שניטמן,  יעקב  עו"ד  ב"כ  ע"י  גולדנברג,  חיים  והמבקש: 
מרח' טשרניחובסקי 35, בניין "אסטרא", חיפה 3570901, טל' -04

8642034, פקס' 04-8666588.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.9.2017 בשעה 9.30.

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.

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

.5.9.2017

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

יעקב שניטמן, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

נ.ה. לישפיץ )רמת גן( בע"מ 
 )ח"פ 513099994(

)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 
התקבלה   15/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
נח  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

ליפשיץ, מרח' תובל 30, רמת גן 52522, 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 12/11/2017 
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. 

נח ליפשיץ, מפרק 

די אר בזר בע"מ 
 )ח"פ 514966373(

)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 
התקבלה   15/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארטור 

אשורוב, 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 15/08/2017 
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. 

ארטור אשורוב, מפרק

 

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 63815-05-17

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

ובעניין פירוק חברת אר אנד בי שיווק אומנות )אילת( בע"מ, 
ח"פ 51-520454-3, מען המשרד הרשום: רח' קאמפן 4, אילת.

והמבקשת: לינוי עמירה, ע"י ב"כ עו"ד יואל כהן סולאל, 
פקס'  ,077-330125 טל'   ,9426302 ירושלים   ,2 המעלות   מרח' 

.077-3301026

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.9.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.

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

יואל כהן סולאל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 18194-06-17

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

ובעניין פירוק חברת חביב יעקב חברה לבנין ופיתוח בע"מ, 
ח"פ 51-107891-7, מרח' ד"ר טיכו 28, באר שבע 8449356.

והמבקש: אחמד אלעקילי, ע"י ב"כ עו"ד רפיק אבו חמאד 
טל' ערד,   ,1308 ת"ד   ,38/27 חן  מרח'  ראיד,  חמאד  אבו   ו/או 

08-9952785, פקס' 08-9958808.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.9.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

רפיק אבו חמאד, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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סימפלי יו מדיקל בע"מ 
 )ח"פ 514230218(

)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 
התקבלה   08/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי 

פלג, 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 08/08/2017 
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. 

חגי פלג, מפרק 

טריידל'ס בע"מ 
 )ח"פ 515301588(

)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 
התקבלה   02/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי 

פרי, מרח' הכלניות 15, כנרת )מושבה(, 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 02/10/2017 
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. 

אורלי פרי, מפרקת

 

שמואלי רמה בע"מ 
 )ח"פ 513040162(

)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 
התקבלה   14/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

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

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
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 22/10/2017 
בשעה 10:00, אצל שורץ, לרנר, דובשני ושות', 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. 

אבי גולדברג, רו"ח, מפרק 

מ.ג.י. אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 513842542(

)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 
התקבלה   08/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגל 

פלג, 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 08/08/2017 
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. 

סיגל פלג, מפרקת
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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.

בריגית עליזה תשובה, עו"ד, מפרקת  

יפעת - מפעלות בע"מ 
 )ח"פ 511791600(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
צמח  ושות',  כהן  שלמה  עו"ד  ממשרד  אוברמן,  יהודה  גלעד 

מפעלים אזוריים, ד"נ עמק הירדן 1510501 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.

גלעד יהודה אוברמן, עו"ד, מפרק 

צלטנר הלפרין פיצון נאמנות 7 בע"מ 
 )ח"פ 514399377(

)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 02/08/2017 בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' 
דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורן הלפרין, עו"ד, מפרק

גראדסל בע"מ 
 )ח"פ 515096642(

)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 15/08/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' גיתית 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  3, הרצליה, לשם הגשת 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שי דקל, מפרק

 

נגיעות רוחניות בטבע בע"מ 
 )ח"פ 514276815(

)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 
התקבלה   13/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוסנת 

בר און, מרח' ההדס 1, חדרה, 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 15/10/2017 
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. 

אוסנת בר און, מפרקת  

סי.אי.ג'י-בי.אס.די )תחזוקת רכב 2013( בע"מ 
 )ח"פ 514916519(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גדעון חיים יבלון, מרח' הנשיא 1, אשקלון, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

גדעון חיים יבלון, עו"ד, מפרק 

זינוקים - ניהול )1993( בע"מ 
 )ח"פ 511781114(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
7, נתניה, למפרקת  גבורי ישראל  בריגית עליזה תשובה, מרח' 

החברה.
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טלכור טלקום בע"מ 
 )ח"פ 511799983(

)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 
שבלת  במשרדי   ,17:00 בשעה   07/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,4 ברקוביץ  ברח'  ושות' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

בן ציון דיאמנט, מפרק

קיטרינג גת בע"מ 
 )ח"פ 511279069(

)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 02/08/2017 בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עומר,   ,9 עומרים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

חנן ביטון, עו"ד, מפרק

צופית נט בע"מ 
 )ח"פ 513538421(

)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'  החברה,  במשרדי   ,17:00 בשעה   06/08/2017 ביום  תתכנס 
בית הלל 18, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דניאל מקסימוף, מפרק

פרש אורגניקס בע"מ 
 )ח"פ 513727248(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/06/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ריצ'רד רוברטס, 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.

גרינקלאוד בע"מ
 )ח"פ 514280148(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 02/08/2017 בשעה 17:00, במשרד קרישבלום 
חשבונאות ומיסים, רח' הרא"ה 44, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק

שחר מגע טבע 
 )ח"פ 513231852(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
קירשבלום  אצל   ,17:00 בשעה   02/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חשבונאות ומיסים, רח' הרא"ה 44, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק

עוז וסבן בע"מ
 )ח"פ 514463751(

)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 
קירשבלום  אצל   ,17:00 בשעה   02/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,44 הרא"ה  רח'  ומיסים,  חשבונאות 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק

דורק את מ. )1988( בע"מ 
 )ח"פ 511320707(

)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 
מנחם  במשרד   ,09:00 בשעה   13/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פישמן ושות', עורכי דין, רח' הרצל 163, רחובות, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

איל פישמן, עו"ד, מפרק
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מידה מערכות מטבח בע"מ 
 )ח"פ 512308834(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ריצ'רד רוברטס, 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.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק

מידה מערכות מטבח בע"מ 
 )ח"פ 512308834(

)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 02/08/2017 בשעה 11:00, אצל משרד עו"ד שבלת, 
רח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק

צ'ופאיה בע"מ 
 )ח"פ 512354564(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ריצ'רד רוברטס, 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.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק

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

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק 

פרש אורגניקס בע"מ 
 )ח"פ 513727248(

)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 02/08/2017 בשעה 11:00, אצל משרד שבלת, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  ברקוביץ 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק 

מדיטרייניאן או.ג'י בע"מ 
 )ח"פ 514373109(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ריצ'רד רוברטס, 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.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק

מדיטרייניאן או.ג'י בע"מ 
 )ח"פ 514373109(

)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 02/08/2017 בשעה 11:00, אצל משרד שבלת, רח' 
סופי של המפרק,  דוח  4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  ברקוביץ 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק
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עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ריצ'רד רוברטס, 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.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק

דורנין בע"מ 
 )ח"פ 511691032(

)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 02/08/2017 בשעה 11:00, אצל משרד עו"ד שבלת, 
רח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק

פליטק בע"מ 
 )ח"פ 511721888(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/02/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריצ'רד 

רוברטס, 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.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק   

פליטק בע"מ 
 )ח"פ 511721888(

)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 02/08/2017 בשעה 11:00, אצל משרד עו"ד שבלת, 
רח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק 

צ'ופאיה בע"מ 
 )ח"פ 512354564(

)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 02/08/2017 בשעה 11:00, אצל משרד עו"ד שבלת, 
רח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק

איירונסטון רילאסטייט אינווסטמנטס בע"מ 
 )ח"פ 515060929(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ריצ'רד רוברטס, 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.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק

איירונסטון רילאסטייט אינווסטמנטס בע"מ 
 )ח"פ 515060929(

)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 02/08/2017 בשעה 11:00, אצל משרד עו"ד שבלת, 
רח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ריצ'רד רוברטס, עו"ד, מפרק 

דורנין בע"מ 
 )ח"פ 511691032(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/02/2017 
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מוקטרן ובניו עבודות עפר פיתוח ותשתיות בע"מ 
 )ח"פ 513980789(

)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 
התקבלה   12/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אריאל נסים, מרח' בית הדפוס 12, 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 03/08/2017 
בשעה 12:00, אצל נסים-דאר, משרד עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

אריאל נסים, עו"ד, מפרק

אלבטרוס אסטרטגיות בע"מ 
 )ח"פ 513936492(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/06/2017 
רוני  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

טדליס, מרח' כנרת 23, קדימה-צורן, 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.

רוני טדליס, מפרק 

ד.ל.ש.ן נכסים בע"מ 
 )ח"פ 515392934(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/06/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קובי 

ליבוביץ, מרח' יגאל אלון 92, 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.

סופרזול בן דוד בע"מ 
 )ח"פ 515289486(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,5257352 גן  רמת   ,34 גוריון  בן  דוד  דרך  מרח'  מגימי,  יחזקאל 

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.

יחזקאל מגימי, עו"ד, מפרק

סופרזול בן דוד בע"מ 
 )ח"פ 515289486(

)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' דרך  11:00, אצל המפרק,  18/08/2017 בשעה  תתכנס ביום 
סופי של המפרק,  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,34 דוד  גוריון  בן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יחזקאל מגימי, עו"ד, מפרק

גן הכפר שולי בע"מ 
 )ח"פ 514756311(

)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 
התקבלה   19/06/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

שבתאי בירן, מרח' צה"ל 6, אשקלון, 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. 

 06/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שבתאי בירן, רו"ח, מפרק 
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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.

מירית פינקלטוב שרייבר, עו"ד, מפרקת 

חברה קבלנות האחים אהרן בעמ 
 )ח"פ 510238553(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17/05/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון 
עוואד שלום, מרח' משה קלמר 7, 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.

אהרון עוואד שלום, מפרק 

אנדוקרוס בע"מ 
 )ח"פ 513782607(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17/06/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה רואש, 

מרח' ששת הימים 28, בני ברק 51202, 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.

אריה רואש, עו"ד, מפרק 

ירקונים הנעלה בע"מ 
 )ח"פ 512672312(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרמר  ענת  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה   03/08/2017 ביום  תתכנס 
כהן, רח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ענת כהן, עו"ד, מפרקת

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

קובי ליבוביץ, עו"ד, מפרק 

גיא פפר, רו"ח 
 )ח"פ 513924696(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/04/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,6713701 תל–אביב-יפו   ,52 בגין  דרך  מרח'  רובנבך,  גבריאל 

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.

גבריאל רובנבך, עו"ד, מפרק 

סלוצקי ודומינגז בע"מ 
 )ח"פ 514102730(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ליאור קלוגמן, מרח' דרך העצמאות 40, יהוד-מונוסון 5610201, 

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.

ליאור קלוגמן, עו"ד, מפרק 

גוב ווב בע"מ 
 )ח"פ 514512698(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/06/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
מירית פינקלטוב שרייבר, מרח' יוזמה 3, טירת כרמל 3903203, 

למפרקת החברה.
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א.א יבוא ושיווק משקאות בע"מ
 )ח"פ 513156893(

)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 
קירשבלום  אצל   ,17:00 בשעה   03/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,44 הרא"ה  רח'  ומיסים,  חשבונאות 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק

מסטר פייג' בע"מ
 )ח"פ 513574806(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
קירשבלום  אצל   ,17:00 בשעה   03/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חשבונאות ומיסים, רח' הרא"ה 44, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק 

מפגש ברלין הקטנה בע"מ
 )ח"פ 513303115(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
קירשבלום  אצל   ,17:00 בשעה   03/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חשבונאות ומיסים, רח' הרא"ה 44, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק 

מוביקליקס בע"מ
 )ח"פ 514167451(

)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 
קירשבלום  אצל   ,17:00 בשעה   03/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,44 הרא"ה  רח'  ומיסים,  חשבונאות 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק

בית טבע קל בע"מ
 )ח"פ 512268483(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
קירשבלום  אצל   ,17:00 בשעה   03/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חשבונאות ומיסים, רח' הרא"ה 44, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק 

סיגמאט המילניום 2001 בע"מ 
 )ח"פ 513126946(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
קירשבלום  אצל   ,17:00 בשעה   03/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חשבונאות ומיסים, רח' הרא"ה 44, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק

השמן והרזה בע"מ
 )ח"פ 512398447(

)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 
קירשבלום  אצל   ,17:00 בשעה   03/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,44 הרא"ה  רח'  ומיסים,  חשבונאות 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק

שחר משען שרותים מקצועיים בע"מ
 )ח"פ 511652711(

)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 
קירשבלום  אצל   ,17:00 בשעה   03/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,44 הרא"ה  רח'  ומיסים,  חשבונאות 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק 
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מובילי הכל לחקלאי בע"מ 
 )ח"פ 513462168(

)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 
המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה   03/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' שד' שאול המלך 35, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  פנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

בכור מכלוף, עו"ד, מפרק

שלמה זיו ושות' נאמנויות )1992( בע"מ 
 )ח"פ 511477317(

)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 03/08/2017 בשעה 10:00, במשרד עורכי דין 
שניצר גוטליב סאמט ושות', רח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

ניר מילשטיין, עו"ד, מפרק

ב.ר.א. מזרחי חברה לבנין בע"מ 
 )ח"פ 513426908(

)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 20/08/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שחר 
8, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

בני מזרחי, מפרק 

סיינטאץ' בע"מ 
 )ח"פ 515466704(

)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 20/08/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
הצפצפה 15, מעלה אדומים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שרון חרמון, מפרק 

ד.ג.ר חוות הברון בע"מ
 )ח"פ 514289909(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
קירשבלום  אצל   ,17:00 בשעה   03/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חשבונאות ומיסים, רח' הרא"ה 44, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק

איסטמן בע"מ
 )ח"פ 514677574(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
קירשבלום  אצל   ,17:00 בשעה   03/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חשבונאות ומיסים, רח' הרא"ה 44, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק

רוזן את סגול בע"מ
 )ח"פ 511650285(

)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 
קירשבלום  אצל   ,17:00 בשעה   03/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,44 הרא"ה  רח'  ומיסים,  חשבונאות 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק

משמרת הסופרים בע"מ
 )ח"פ 514226901(

)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 
קירשבלום  אצל   ,17:00 בשעה   03/08/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,44 הרא"ה  רח'  ומיסים,  חשבונאות 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מנחם קירשבלום, מפרק
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סל גל אוטובוסים ושירותי הסעה בע"מ
)ח"פ 51-209742-9(

)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 25.7.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרך חברון 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  ירושלים, לשם הגשת   ,160
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחזקאל שבו, מפרק  

אמיר יציג רויאל פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-205572-4(

)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 25.7.2017, בשעה 14.00, במשרד עו"ד ש' דויסקי, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

רפאל פוזיילוף, מפרק  

מעבדות מ.ה.ג.ל. אלקטרוניקס )1990( בע"מ
)ח"פ 51-145907-5(

)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 
10.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 31.7.2017, בשעה 
בן יהודה 191א, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלעד כהן, עו"ד, מפרק  

מערכות קול התור בע"מ
)ח"פ 51-373339-4(

)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 20.8.2017, בשעה 20.30, אצל המפרק, רח' חלקת 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,44856 קדומים   ,17 שדה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם בר ציון, מפרק  

מ.ר.ג חברה ליעוץ וניהול השקעות בע"מ 
 )ח"פ 512205865(

)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 
10:00, אצל המפרק, רח' שיר  תתכנס ביום 20/08/2017 בשעה 
השירים 11, אלקנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גבריאל משה, מפרק

מור-אורבניקה בנייה ומלונאות בע"מ 
 )ח"פ 512747544(

)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 20/08/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שמיר 
68, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הרמן גולדנברג, מפרק

סנטרנט בע"מ
)ח"פ 51-259596-8(

)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 20.7.2017, בשעה 16.30, אצל המפרק, רח' מצפה אביב 
82, משגב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני פאר, מפרק  

פז אופק פתרונות תוכנה עסקיים בע"מ
)ח"פ 51-357622-3(

)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 23.7.2017, בשעה 16.30, אצל המפרק, רח' מצפה אביב 
82, משגב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני פאר, מפרק  
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אינטגרה יישומי סחר בע"מ
)ח"פ 51-355535-9(

אינטגרה ישומי אבטחה בע"מ
)ח"פ 51-323325-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2017, התקבלה החלטה 
שלום  מרח'  דגני,  אמוץ  את  ולמנות  מרצון  החברות  את  לפרק 

עליכם 22, כפר סבא, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  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.

אמוץ דגני, מפרק

אינטגרה יישומי סחר בע"מ
)ח"פ 51-355535-9(

אינטגרה ישומי אבטחה בע"מ
)ח"פ 51-323325-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברות הנ"ל תתכנס 
ביום 30.7.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' שלום עליכם 22, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  סבא,  כפר 
להחליט  וכדי  החברות,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

אמוץ דגני, מפרק  

רחל לבית זוגלובק בע"מ
)ח"פ 51-190840-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.5.2017, התקבלה 
ראובן משכית,  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  החלטה 

מרח' סוקולוב 2, נהריה, 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.

ראובן משכית, מפרק

דן ליפשיץ החזקות בע"מ
)ח"פ 51-504968-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  של  במשרדו   ,15.00 בשעה   ,1.10.2017 ביום  תתכנס 
ז'בוטינסקי 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים ניר, מפרק  

ארג'אב אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-132718-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  של  במשרדו   ,14.00 בשעה   ,1.10.2017 ביום  תתכנס 
ז'בוטינסקי 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים ניר, מפרק  

פירר ובניו בע"מ
)ח"פ 51-046611-3(

)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 25.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוטי כהן, מרח' הבנקים 

11, חיפה, טל' 050-2280022, 077-4244373, 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.

מוטי כהן, עו"ד, מפרק

פירר ובניו בע"מ
)ח"פ 51-046611-3(

)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 1.8.2017, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' הבנקים 11, 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מוטי כהן, עו"ד, מפרק  
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ברמר-פרידמן בע"מ
)ח"פ 51-229540-3(

)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 13.8.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' בן צבי 14, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדעון ברמר, מפרק  

א. גד לי חברה לבניה מתקדמת )1999( בע"מ
)ח"פ 51-284425-9(

)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   ,9.00 בשעה   ,13.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פאול גרינגר 8ב, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב לוי, מפרק  

חולצות ניו יורק בע"מ
)ח"פ 51-212514-7(

)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 13.8.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' בן גוריון 57א, 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים דויטש, מפרק  

אי-שם מותגי הנעלה בע"מ
)ח"פ 51-399550-6(

)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 13.8.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' קיפודן 23, 
מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יהונתן לוי נונו, מפרק  

רחל לבית זוגלובק בע"מ
)ח"פ 51-190840-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.7.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' סוקולוב 2, 
נהריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ראובן משכית, מפרק  

אליריציון השקעות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-510624-3(

)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 
גרנות  דין  עורכי  במשרד   ,11.00 בשעה   ,30.7.2017 ביום  תתכנס 
סופי של  דוח  בגין 125, תל אביב, לשם הגשת  רח' מנחם  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איל צבי נמיר, מפרק  

אורגון בע"מ
)ח"פ 51-045601-5(

)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 
10.00, במשרדו של המפרק, רח'  בשעה   ,5.8.2017 ביום  תתכנס 
דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 34, 
תל אביב 6702501, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידו פרישתא, עו"ד, מפרק  

מוצרי יער ירוק בע"מ
)ח"פ 51-246794-5(

)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 7.8.2017, בשעה 18.00, במשרד המפרקת, רח' דרך 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יצחק,  בית   ,6 השרון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרה דיין-ינאי, מפרקת  
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ברקוביץ - פלח מהנדסים יוצעים תקצוב ובקרה בע"מ
)ח"פ 51-286676-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 3.9.2017, בשעה 18.00, במשרדי המפרקת, 
רח' הגביש 3, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביה מימון, עו"ד, מפרקת  

אס. אל. אס. גנטיקה בע"מ
)ח"פ 51-277466-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף 30 ימים מיום פרסום 
הודעה זו, בשעה 16.00, במשרדי המפרק, רח' עקיבא 95, קומה א, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר יוסטר, עו"ד, מפרק  

"תפארת ישראל" חיתוכי קרטון בע"מ
)ח"פ 51-232781-8(

)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   ,27.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 
 ,054-6858827 טל'  ביאליק,  קריית   ,20 החרושת  מרח'  סלומון, 

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.

 ,30.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר סלומון, מפרק

טים טם פארק )ב.ה( בע"מ
)ח"פ 51-433595-9(

)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 13.8.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' קיפודן 23, 
מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יהונתן לוי נונו, מפרק  

מונימון שרותים בע"מ
)ח"פ 51-229635-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.8.2017, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' הפלד 13, 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכל ברק, מפרקת  

יוגא גיא בע"מ
)ח"פ 51-450347-3(

)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 13.8.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' האר"י 14, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא בוסי, מפרק  

בראל בע"מ
)ח"פ 51-025988-0(

)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 
תתכנס ביום 15.8.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יפה נוף 27, 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

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

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

 ,28.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואל שוסף, עו"ד, מפרק

כ.צ.ר )כהן ציוד רוקחות( בע"מ
)ח"פ 51-123133-4(

)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   ,4.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יזהר 
למפרק   ,03-6005012 טל'  תל–אביב-יפו,   ,86 פרישמן  מרח'  כהן, 

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 4.9.2017, בשעה 
10.00, אצל עו"ד יואב ציוני, רח' הבונים 6, רמת גן 52462, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

יזהר כהן, מפרק

רפי פונפדר מקסימום תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-417655-1(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30.5.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלירן כהן, 

מרח' צייטלין 1, תל אביב, טל' 03-5600047, למפרק החברה.

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

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

 ,28.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלירן כהן, עו"ד, מפרק

צמותק בע"מ
)ח"פ 51-555139-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 4.6.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורית אינדשאו, 

מרח' עציון 13/3, פרדס חנה, טל' 050-9035583, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.8.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורית אינדשאו, מפרקת

גילת יריב נכסים בע"מ
)ח"פ 51-500856-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רביב 
לביא, מרח' מעבר ישי 3, בת ים, טל' 03-5066961, למפרק החברה.

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

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

 ,10.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רביב לביא, מפרק

ש.ד.ב נדלן פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-527526-1(

)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   ,28.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'  שתולים,  מושב   ,8 הראשונים  מרח'  שוסף,  יואל  עו"ד 

08-8543492, למפרק החברה.
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התקבלה   ,28.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
יורם טירה, אצל רו"ח דוד גור, רח' בגין 7, רמת גן 5268102, 

טל' 03-7521836, למפרק החברה.

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

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

 ,1.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל רו"ח דוד גור, 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.

יורם טירה, מפרק

ס.ב דנט בע"מ
)ח"פ 51-540643-7(

)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   ,4.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  גת,  קריית   ,178 ישראל  מלכי  משד'  קיטיביץ-קורן,  איילת 

08-6816816,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.

 ,4.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איילת קיטיביץ-קורן, עו"ד, מפרקת

סמכות בע"מ
)ח"פ 51-315239-7(

)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   ,1.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,054-9755521 טל'  נתניה,   ,19 סוקולוב  מרח'  שמש-ברוך,  קרן 

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.

אנזביטורז בע"מ
)ח"פ 51-377245-9(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,31.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
ניקולא נסר, מרח' דאהוד תלחמי, ת"ד 706, שפרעם 20200, טל' 

058-7054051, למפרק החברה.

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

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

 ,1.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם   ,16237 נצרת   ,1005/13 רח'  המפרק,  במשרדי 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניקולא נסר, מפרק

יא.אי יעקובוביץ ניהול אירועים ובתי קפה בע"מ
)ח"פ 51-477096-5(

)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   ,29.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טל מייק, מת"ד 5805, הרצליה, למפרק החברה.

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

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

 ,1.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק

דיאסטון בע"מ
)ח"פ 51-304426-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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אם.אל.ג'י מלרג )בנאמנות( בע"מ
)ח"פ 51-508307-9(

)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   ,4.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גן, טל' 03-7549933,  אהוד גינדס, מרח' דרך מנחם בגין 7, רמת 

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.

 ,15.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהוד גינדס, עו"ד, מפרק

פורטי שיווק בע"מ
)ח"פ 51-318837-5(

)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   ,6.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 
בן מלך, מרח' שמעוני 23/12, תל אביב, טל' 054-4821902, 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.

 ,17.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח'  ונוטריון,  דין  עורכי  חברת  זוזובסקי,  אצל   ,12.00 בשעה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,17 לבונטין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק בן מלך, מפרק

ליאור רוטשילד עורכי דין
)ח"פ 51-449120-8(

)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   ,4.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.10.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת,  בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן שמש-ברוך, עו"ד, מפרקת

סולו מערכות )2016( בע"מ
)ח"פ 51-544894-2(

)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   ,1.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,054-9755521 טל'  נתניה,   ,19 סוקולוב  מרח'  שמש-ברוך,  קרן 

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.

 ,15.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן שמש-ברוך, עו"ד, מפרקת

ריקרדו )ר.ר( אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-353859-5(

)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   ,4.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריקרדו 
רויטמן, מרח' בן גוריון 17ב, אור יהודה, טל' 03-6344791, למפרק 

החברה.

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

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

 ,10.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ריקרדו רויטמן, מפרק
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סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תום שפלר, עו"ד, מפרק

א.מ.ג פורמיקה בע"מ
)ח"פ 51-429207-7(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 28.5.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חג' יחיא 
 ,09-7996137 טל'   ,4040000 המשולש  טייבה   ,2387 מת"ד  האני, 

למפרק החברה.

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

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

 ,28.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חג' יחיא האני, עו"ד, מפרק

קיורטור בע"מ
)ח"פ 51-520293-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית 

)אבני( שביב, מרח' צבי 12, רמת גן, למפרקת החברה.

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

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

 ,30.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית )אבני( שביב, מפרקת

לידיום חדשנות עסקית בע"מ
)ח"פ 51-215161-4(

)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 

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מאיה איבי-רוטשילד, מרח' האילן 14, ת"ד 160, אור עקיבא, טל' 

04-8268000, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.11.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה איבי-רוטשילד, עו"ד, מפרקת

כשאש למסחר בע"מ
)ח"פ 51-403302-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,27.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'   ,4040000 המשולש  טייבה   ,2387 מת"ד  האני,  יחיא  חג' 

09-7996137, 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.

 ,27.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חג' יחיא האני, עו"ד, מפרק

ח. פינקלר )1990( בע"מ
)ח"פ 51-146790-4(

)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   ,4.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ראשון   ,7 קומה  היובל,  מגדל   ,10 הקורא  עין  מרח'  שפלר,  תום 

לציון, טל' 054-4531529, 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.

 ,4.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
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 ,13.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  ושות',  עברון  המבורגר  דין  עורכי  במשרד   ,9.00 בשעה 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  הנ"ל, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים וינטרוב, מפרק

סטפ אפ פתרונות אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-446881-8(

)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   ,12.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
נדב פתאל, ממרכז עזריאלי, המגדל המשולש, רח' דרך מנחם 
בגין 132, קומה 35, תל אביב 6701101, טל' 03-6081888, 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.

 ,23.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.30 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נדב פתאל, מפרק

זיאה ישראל בע"מ
)ח"פ 51-364098-7(

)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   ,7.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,052-2630450 טל'  דניאל,  נווה   ,362 מת"ד  צוובנר,  יוסף 

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.

 ,7.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בן פורת, רח' כנפי נשרים 13, גבעת  רו"ח דוד  בשעה 9.00, אצל 
שאול, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף צוובנר, מפרק

התקבלה   ,9.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

מרדכי פסלר, מרח' הפור 10, 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.

 ,30.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי פסלר, מפרק

גלובלטק פתרונות תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-395178-0(

)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   ,1.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון 
 ,054-4872607 טל'   ,7549718 לציון  ראשון   ,12 היקב  מרח'  אלון, 

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.

 ,2.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13.00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

שמעון אלון, מפרק

חיים וינטרוב עורכי דין
)ח"פ 51-438003-9(

)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   ,13.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
דין  ושות', משרד עורכי  וינטרוב, אצל המבורגר עברון  חיים 
ונוטריונים, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, טל' 03-6074010, למפרק 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.10.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נטע בנדל חדד, עו"ד, מפרקת

קרפיבין אנד קומפני בע"מ
)ח"פ 51-394794-5(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 3.4.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקטור קרפיבין, 
מרח' דבורה הנביאה 26, אופקים, טל' 054-2014249, 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.

 ,7.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקטור קרפיבין, מפרק

זס ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-520468-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי זס, 

מרח' וורמיזה 5/7, תל אביב, טל' 050-6538887, 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.

 ,15.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,8.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רועי זס, מפרק

צבי פרידמן מימוש זכויות בע"מ
)ח"פ 51-546864-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
צבי  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 

פרידמן, מרח' העליה 6, זכרון יעקב 3095040, למפרק החברה.

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

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

 ,20.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי פרידמן, מפרק

גרין מרקט סחר ויצור )2011( בע"מ
)ח"פ 51-464482-2(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.6.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב לוי, ממושב 

הדקל 4, ד"נ הנגב, טל' 054-4650976, למפרק החברה.

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

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

 ,1.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל רמי סיאני, רח' הירדן 42, רמת גן, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב לוי, מפרק

הבמה למנהיגות בע"מ
)ח"פ 51-488388-3(

)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   ,1.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,09-9568830 טל'  הרצליה,   ,33 גוריון  בן  מרח'  חדד,  בנדל  נטע 

למפרקת החברה.
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למפרק   ,04-6554465 טל'   ,16120 נצרת   ,2022 מת"ד  ח'ורי,  פרג' 
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.

 ,30.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' הגליל 27, נצרת, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

פרג' ח'ורי, עו"ד, מפרק

ווסט שיק בע"מ
)ח"פ 51-481334-4(

)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   ,7.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בוריס 
 ,054-7482994 טל'   ,5245502 גן  רמת   ,2 קלאוזנר  מרח'  זלטקין, 

למפרק החברה.

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

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

 ,1.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בוריס זלטקין, מפרק

אמן 8 אופנה בע"מ
)ח"פ 51-485887-7(

)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   ,6.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 מוני ראובן ברכה, מרח' דרך מנחם בגין 148, בית גזית, קומה 2, 

תל אביב, טל' 077-5230850, למפרק החברה.

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

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

 ,1.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה 

אולמי שמחות מודיעין בע"מ
)ח"פ 51-453588-9(

)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   ,29.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 
יואב ברון, מרח' אלכסנדר ינאי 31, פתח תקווה, טל' 03-6286015, 

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.

 ,15.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה יואב ברון, מפרק

הכרת זכויות בע"מ
)ח"פ 51-522817-9(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,7.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
12, בית שמש, טל'  עו"ד מנדל אינדורסקי, מרח' נהר הירדן 

052-7611935, 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.

 ,15.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  14.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנדל אינדורסקי, עו"ד, מפרק

א.י. עדוי הנדסה בנאית בע"מ
)ח"פ 51-447288-5(

)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   ,3.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
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החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.6.2017, התקבלה החלטה 
ולמנות את צירה הלפרין,  במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

מרח' רש"י 24, בני ברק 51501, טל' 03-6745816, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.12.2017, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צירה הלפרין, מפרקת

אינטר הייטק )1982( בע"מ
)ח"פ 51-092533-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה  הנ"ל,  החברה  של 
132, מרכז  בגין  דרך מנחם  יואל שטיין, מרח'  עו"ד  ולמנות את 

עזריאלי, המגדל העגול, קומה 18, 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.

יואל שטיין, עו"ד, מפרק

ג'וקארי )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-119401-1(

)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 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.3.2017, התקבלה 
שויצקי,  נחום  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' בן צבי 84, 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.

נחום שויצקי, מפרק

גו'קארי קרטונס )1998( בע"מ
)ח"פ 51-266282-6(

)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 

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

מוני ראובן ברכה, עו"ד, מפרק

עו"ד שירלי גל
)ח"פ 51-458178-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.6.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
 החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

גל שירלי, משד' אבא אבן 10, הרצליה, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.11.2017, בשעה 
10.00, במשרד איתן, מהולל & שדות, עורכי דין ועורכי פטנטים, 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גל שירלי, עו"ד, מפרקת

י. תמיר שירותים בע"מ
)ח"פ 51-457365-8(

)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   ,18.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמיר 

יאחיאב, מרח' בושם 64/5, 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.

 ,15.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סמיר יאחיאב, מפרק

יורופ פלוס בע"מ
)ח"פ 51-474256-8(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.5.2017, התקבלה החלטה 
ממושב  שמואל,  שלום  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

עמיעוז 206, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שלום שמואל, מפרק

סינקופה ערוצי מוסיקה בע"מ
)ח"פ 51-357389-9(

)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 24.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי פישמן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
דרך  רח'  סלעי,  אורן  עו"ד  באמצעות  הנ"ל,  המפרק  למען   זו, 

בר יהודה 39, נשר.

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

איתי פישמן, מפרק

א. אסנאן בע"מ
)ח"פ 51-495920-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
24.5.2017, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
פלדמן,  חן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
מרח' וולפסון 18, באר שבע, טל' 08-6450890, פקס' 08-6270374, 

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.

חן פלדמן, עו"ד, מפרקת

פז השרון בע"מ
)ח"פ 51-221141-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.5.2017, התקבלה 
שויצקי,  נחום  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' בן צבי 84, 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.

נחום שויצקי, מפרק

החזרית - כספת מפתחות בע"מ
)ח"פ 51-317466-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,6.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיני משיאן, מרח' 

אבני חושן 10, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, למען המפרק הנ"ל, ו/או להיכל, משרד עורכי דין, רח' דיזנגוף 

163, תל אביב, טל' 03-5243987, פקס' 077-5558070.

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

יריב היכל, עו"ד

שירון תקשורת לוינים )1996( בע"מ
)ח"פ 51-227134-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.5.2017, התקבלה 
פררו,  אביאור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' המחשב 2, נתניה 4250712, 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.

אביאור פררו, מפרק 
     בא כוח החברה

ש.מ. יוניברסל - עובדים סיעודיים בע"מ
)ח"פ 51-398360-1(

)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 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מייק, עו"ד, מפרק

ג'י. בי. בי. אס גרין בוקס בע"מ
)ח"פ 51-526039-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2017, התקבלה החלטה 
 ,2 שונית  מרח'  פנחס,  בן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

חיפה, 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.

בן פנחס, מפרק

מודיעין עסקי מכוון בע"מ
)ח"פ 51-228485-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד מעיין, מרח' הטווס 11/3, 

קדימה, 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.

דוד מעיין, מפרק

בנדסול בע"מ
)ח"פ 51-457824-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.5.2017, התקבלה החלטה 

28.5.2017, התקבלה  המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורון מור, 
 ,09-8930655 טל'  יקום,  קיבוץ  הולנד,  בניין   ,4 מיורופארק 

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.

אורון מור, רו"ח, מפרק

וי.אל.אי. טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-306160-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחמיה קפלן, מרח' צבי 12, 

רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נחמיה קפלן, מפרק

ביוטאן ביוסידים לצבעים וציפויים בע"מ
)ח"פ 51-306159-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחמיה קפלן, מרח' צבי 12, 

רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נחמיה קפלן, מפרק

גוש 7650 חלקה 24 בע"מ
)ח"פ 51-035282-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן פנחס פרידריך, מרח' 

שז"ר 51, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן פרידריך, מפרק

אימפורטה דיווני בע"מ
)ח"פ 51-475142-9(

)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 6.6.2017, התקבלה החלטה 
זלמן  מרח'  קרייזל,  דב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שז"ר 8, חיפה, 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.

דב קרייזל, מפרק

מ.ד. טיפו - ישראל סחר ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-249533-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.6.2017, התקבלה החלטה 
זלמן  מרח'  קרייזל,  דב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שז"ר 8, חיפה, 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.

דב קרייזל, מפרק

פאיון מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-289955-0(

)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 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון מימון, מרח' הנורית 30, 
נתניה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ינון מימון, מפרק

כ.א.ל.י תקשורת לישראל בע"מ
)ח"פ 51-357524-1(

)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   ,30.5.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את כפיר לוצאטו, מרח' 
ברקוביץ 4, קומה 22, מגדל המוזאון, תל אביב, טל' 073-2262626, 

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.

כפיר לוצאטו, מפרק

אסיף )מימון( בע"מ
)ח"פ 51-098410-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתמר שווייקי, מרח' דניאל 

פריש 3, תל אביב 6473104, 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.

איתמר שוויקי, מפרק

אלומיי פי. וי. ישראל )2016( בע"מ
)ח"פ 51-539672-9(

)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 
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מרח'  רוזנר,  גיא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
השקמים 12ב, הוד השרון, למפרק החברה.

גיא רוזנר, עו"ד, מפרק

י.ש.י.ב נורס ג'רוסלם אינבסטמנטס )1998( בע"מ
)ח"פ 51-261578-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.4.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  פלום,  איל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

כנרת 5, מגדל ב.ס.ר 3, בני ברק, למפרק החברה.

איל פלום, עו"ד, מפרק

לייט גולד סטאר אינבסטמנטס בע"מ
)ח"פ 51-261100-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  פלום,  איל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

כנרת 5, מגדל ב.ס.ר 3, בני ברק, למפרק החברה.

איל פלום, עו"ד, מפרק

הורטון שנות ה–2000 בע"מ
)ח"פ 51-260870-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.5.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  מימון,  מאיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

מצדה 19, תל אביב 6458229, למפרק החברה.

על כל נושי החברה להגיש את תביעותיהם בתוך 30 ימים 
מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

מאיר מימון, עו"ד, מפרק

פוטושופ - ניהול וזכיינות )2008( בע"מ
)ח"פ 51-412324-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל ברמן, מרח' צמרות 2, 

הרצליה, למפרק החברה.

יגאל ברמן, מפרק

11.6.2017, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  המניין של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן אביטל, מרח' 

המעפילים 28, רמת השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ראובן אביטל, מפרק

פאיון אינטרנשיונל בע"מ
)ח"פ 51-449519-1(

)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 
11.6.2017, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן אביטל, מרח' 

המעפילים 28, רמת השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ראובן אביטל, מפרק

אדי מור פרסום
)ח"פ 51-078812-8(

)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 26.7.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  כהן,  לימור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אשכנזי 3, פתח תקווה, 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.

לימור כהן, עו"ד, מפרקת

גשמים מוצרי איכות בע"מ
)ח"פ 51-511415-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2017, התקבלה החלטה 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביאל גדליהו, מרח' בית 
שמאי 6, רמת השרון 4727812, טל' 054-5804022, 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.

צביאל גדליהו, מפרק

סטור מי אחסון חברתי בע"מ
)ח"פ 51-516651-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי ירוחם, מרח' ניסים 

אלוני 17, תל אביב 6291938, 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.

אורלי ירוחם, מפרקת

בן השרון בע"מ
)ח"פ 51-321725-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  גבאי,  אברהם  איל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הזרם 6, קדימה, 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 אברהם גבאי, מפרק

חמדת הבקעה בע"מ
)ח"פ 51-196770-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע שמעוני, מרח' ארגמן 

52, ארגמן, למפרק החברה.

אוקסידו תעשיות מזון בע"מ
)ח"פ 51-384973-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.4.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  שמעון,  מתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אבא הלל 14, רמת גן, למפרק החברה.

מתן שמעון, עו"ד, מפרק 

פי דאבליו סי רישומים ונאמנויות 1988 בע"מ
)ח"פ 51-128032-3(

)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 24.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי יחזקאל, מרח' המרד 25, 

תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי יחזקאל, מפרק

מ.א.פ פתרונות בתחום הרכב בע"מ
)ח"פ 51-435058-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.5.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד ששון, מרח' דניאל 

פריש 3, תל אביב, טל' 03-6912511, 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.

דוד ששון, עו"ד, מפרק

פואמה שווקים פיננסים בע"מ
)ח"פ 51-187283-0(

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

שלמה שרון, מפרק

מד-אופ שיווק )1991( בע"מ
)ח"פ 51-158516-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה שרון, מרח' הבזלת 2, 

צור יגאל, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, למען: משרד עו"ד גבריאל קרמר ברנר ושות', ת"ד 18162, תל 

אביב 61181.

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

שלמה שרון, מפרק

מד-אופ בע"מ
)ח"פ 51-137178-3(

)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 
החלטה  התקבלה   ,5.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה שרון, מרח' הבזלת 2, 

צור יגאל, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, למען: משרד עו"ד גבריאל קרמר ברנר ושות', ת"ד 18162, תל 

אביב 61181.

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

שלמה שרון, מפרק

מטרו רייל בע"מ
)ח"פ 51-330793-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה מיוחדת של בעלי מניות 
החברה  נושי  באסיפת  וכן   ,7.6.2017 ביום  שהתקיימה  החברה 
שהתקיימה ביום 7.6.2017, התקבלה החלטה לפרק את החברה 
יחזקאל  עו"ד  את  ולמנות  פרעון,  כושר  תצהירי  בהעדר  מרצון 

קטן, מרח' הירדן 1א, קריית שדה התעופה, למפרק החברה.

יחזקאל קטן, עו"ד, מפרק

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהושע שמעוני, מפרק

פרדייז ביליארד בע"מ
)ח"פ 51-264997-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,4.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  באזוב,  נילי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

עוזיאל 163/12, רמת גן, טל' 050-4443639, 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.

נילי באזוב, עו"ד, מפרקת

פלד ברהום בע"מ
)ח"פ 51-474925-8(

)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 
החלטה  התקבלה   ,4.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומית הראל-שוורץ, 

מרח' מצדה 9, בני ברק, טל' 03-6124505, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 90 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שלומית הראל-שוורץ, עו"ד, מפרקת

מד-אופ טכנולוגיות 2008 בע"מ
)ח"פ 51-412602-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.6.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה שרון, מרח' הבזלת 2, 

צור יגאל, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 
זו, למען: משרד עו"ד גבריאל קרמר ברנר ושות', ת"ד 18162, תל 




