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הודעה על מתן פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
השירות,  ועדה  להצעת  ובהמשך  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
משרת  את  הפומבי  המכרז  מחובת  לפטור  הממשלה  החליטה 
ראש מערך הסייבר הלאומי, ולקבוע כי מינויו יהיה בידי ראש 
של  דעתה  חוות  קבלת  לאחר  הממשלה,  באישור  הממשלה, 
ועדת המינויים בכל הנוגע לכישוריו של המועמד והתאמתו 
ד' בתשרי  למשרה בהתאם להחלטת הממשלה מס' 345 מיום 

התש"ס )14 בספטמבר 1999(.

ו' בטבת התשע"ח )24 בדצמבר 2017(
)חמ 3-274(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

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

הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מקום  ממלא  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
נציב שירות המדינה, הטלתי על שי ניצן, את מילוי תפקיד היועץ 
המשפטי לממשלה, החל ביום ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 

2017( עד יום ט"ז בטבת התשע"ח )3 בינואר 2018(.

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
)חמ 3-1173-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

מינוי מפקחים
לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11יד)א( לחוק איסור הלבנת הון, 
ששמותיהם  מי  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התש"ס-12000 
מפורטים להלן, למפקחים לעניין החוק, ולאחר שעברו הכשרה 
לא  ישראל  שמשטרת  ולאחר  לחוק  11יד)א()3(  בסעיף  כאמור 

התנגדה למינוים כאמור בסעיף 11יד)א()2( לחוק:

אריה פרנקל

שרה אבטה.

תוקף מינוי זה מיום י"ז בטבת התשע"ח )4 בינואר 2018( עד 
יום י"ט באב התשע"ח )31 ביולי 2018(.

י"ז בטבת התשע"ח )4 בינואר 2018(
)חמ 3-3166-ה5(

דני טל  
המפקח על היהלומים  

ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשס"ב, עמ' 386; התשע"ב, עמ' 366.  1

 תמצית התקציב הרגיל של עיריית הרצליה
לשנת הכספים 2016 - עירייה איתנה

לפי פקודת העיריות
209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(,   בהתאם לסעיף 
אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ב( לפקודה, אישרה 

מועצת עיריית הרצליה את תקציבה הרגיל לשנת הכספים 2016, 
שתמציתו להלן:
בשקלים חדשיםצד ההכנסות

482,000,000ארנונה כללית
    -אגרת מים

5,607,000עצמיות חינוך

1,526,000עצמיות רווחה
111,787,000עצמיות אחר

600,920,000סך הכול עצמיות

139,681,000תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד העבודה הרווחה 

והשירותים החברתיים 
54,463,000

3,400,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

391,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
197,935,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
3,695,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

802,550,000

48,450,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

851,000,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה

851,000,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
146,002,000שכר כללי

249,735,000פעולות כלליות
    -קניית מים ממקורות

395,737,000סך הכול הוצאות כלליות

175,779,000שכר עובדי חינוך
98,718,000פעולות חינוך
274,497,000סך הכול חינוך

23,185,000שכר עובדי רווחה
72,181,000פעולות רווחה
95,366,000סך הכול רווחה

9,750,000פירעון מילוות מים וביוב
22,050,000פירעון מילוות אחר

31,800,000סך הכול פירעון-מילוות

3,105,000הוצאות מימון
    -הוצאות בגין בחירות

2,045,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

802,550,000

48,450,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

851,000,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
    -הוצאה מותנה

851,000,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ב בכסלו התשע"ח )10 בדצמבר 2017(
)חמ 3-360-ה1(

משה פדלון  
                                                   ראש עיריית הרצליה

 תמצית התקציב הרגיל של עיריית הרצליה 
לשנת הכספים 2017 - עירייה איתנה

לפי פקודת העיריות
209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(,   בהתאם לסעיף 
אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ב( לפקודה, אישרה 
מועצת עיריית הרצליה את תקציבה הרגיל לשנת הכספים 2017, 

שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
505,000,000ארנונה כללית

    -אגרת מים
7,645,000עצמיות חינוך

2,110,000עצמיות רווחה
109,993,000עצמיות אחר

624,748,000סך הכול עצמיות

153,033,000תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד העבודה הרווחה 

והשירותים החברתיים
56,850,000

3,733,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

230,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
213,846,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
3,606,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

842,200,000

56,800,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

899,000,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

    -הכנסה מותנה
899,000,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
152,769,000שכר כללי

256,744,000פעולות כלליות
    -קניית מים ממקורות

409,513,000סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
193,462,000שכר עובדי חינוך

104,072,000פעולות חינוך
297,534,000סך הכול חינוך

24,920,000שכר עובדי רווחה
74,856,000פעולות רווחה
99,776,000סך הכול רווחה

8,550,000פירעון מילוות מים וביוב
20,180,000פירעון מילוות אחר

28,730,000סך הכול פירעון-מילוות

2,975,000הוצאות מימון
    -הוצאות בחירות

3,672,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 

וכיסוי גירעון נצבר
842,200,000

56,800,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

899,000,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
899,000,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ב בכסלו התשע"ח )10 בדצמבר 2017(
)חמ 3-360-ה1(

משה פדלון  
                                                   ראש עיריית הרצליה

 תמצית התקציב הרגיל של עיריית הרצליה 
לשנת הכספים 2018 - עירייה איתנה

לפי פקודת העיריות
209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(,   בהתאם לסעיף 
אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ב( לפקודה, אישרה 
מועצת עיריית הרצליה את תקציבה הרגיל לשנת הכספים 2018, 

שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
518,000,000ארנונה כללית

    -אגרת מים
7,082,000עצמיות חינוך

1,775,000עצמיות רווחה
111,239,000עצמיות אחר

638,096,000סך הכול עצמיות

157,686,0000תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד העבודה הרווחה 

והשירותים החברתיים
58,464,000

3,810,000תקבולים ממשלתיים אחרים

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס' לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,303-0246207
הפרסומים 7506, התשע"ז, עמ' 6031, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, בהתאם לסעיף 19 
)להלן   31943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7608, התשע"ח, עמ' 723, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית חוף 

הכרמל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

דונם;   447.8 הרשום:  החלקה  שטח   ,8 ח"ח   ,10529 גוש   
 ;1.5 ההפקעה:  אחוז  דונם;   6.9 להפקעה:  המיועד  השטח 

הייעוד: דרך.

י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(

)חמ 3-4(
מודי ברכה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ק/441,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6416, 
התשע"ב, עמ' 3989, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  קריות,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7572, התשע"ז, עמ' 8762, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית קריית ים מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בשקלים חדשיםצד ההכנסות

    -מענק כללי לאיזון
190,000מענקים אחרים ממשרד הפנים

220,150,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
3,699,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

861,945,000

58,055,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

920,000,000סך הכול הכנסות בלא מותנה
    -הכנסה מותנה

920,000,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
164,411,000שכר כללי

257,421,000פעולות כלליות
    -קניית מים ממקורות

421,832,000סך הכול הוצאות כלליות

198,916,000שכר עובדי חינוך
106,107,000פעולות חינוך
305,023,000סך הכול חינוך

25,549,000שכר עובדי רווחה
76,566,000פעולות רווחה
102,115,000סך הכול רווחה

7,300,000פירעון מילוות מים וביוב
18,320,000פירעון מילוות אחר

25,620,000סך הכול פירעון-מילוות

3,095,000הוצאות מימון
900,000הוצאות בגין בחירות

3,360,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גרעון נצבר

861,945,000

58,055,000הנחות בארנונה
    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

920,000,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
920,000,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ב בכסלו התשע"ח )10 בדצמבר 2017(
)חמ 3-360-ה1(

משה פדלון  
                                                   ראש עיריית הרצליה



4351 ילקוט הפרסומים 7676, כ"ט בטבת התשע"ח, 16.1.2018 

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באור עקיבא, ששטחה 26,025 מ"ר, המזוהה   
כגוש 10628, ח"ח 17.

כ"ד בכסלו התשע"ח )12 בדצמבר 2017(

)חמ 3-4(
ארנון גלעדי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שומרון  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  כס/28/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
התשמ"ה,   ,3193 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2177 עמ' 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6269, 
התשע"א, עמ' 5596, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית 

כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7614, ח"ח 144, שטח החלקה:   
1,333 מ"ר, שטח ההפקעה: 533 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

כ"ד בכסלו התשע"ח )12 בדצמבר 2017(

)חמ 3-4(
צביקה צרפתי  

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא  

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
שהודעה  כס/28/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
התשמ"ה,   ,3193 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,2177 עמ' 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6372, 
התשע"ב, עמ' 2413, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית 

כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בקריית ים -  

ששטחה כ–1,664 מ"ר, המזוהה כגוש 10425, ח"ח 257 )מגרש   
205 בתכנית ק/441(, צבועה בצבע ירוק; הייעוד: שצ"פ;

ששטחה כ–1,317 מ"ר, המזוהה כגוש 10425, ח"ח 257 )מגרש   
204 בתכנית ק/441(, צבועה בצבע ירוק; הייעוד: שצ"פ;

ששטחה כ–2,812 מ"ר, המזוהה כגוש 10425, ח"ח 257 )מגרש   
201 בתכנית ק/441(, צבועה בצבע ירוק; הייעוד: שצ"פ;

וגוש   ,257 ח"ח   ,10425 כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–75  ששטחה   
12693, ח"ח 1 )מגרש 202 בתכנית ק/441(, צבועה בצבע ירוק; 

הייעוד: שצ"פ;

ששטחה כ–1,664 מ"ר, המזוהה כגוש 10425, ח"ח 257, וגוש   
12693, ח"ח 1, 39 )מגרש 203 בתכנית ק/441(, צבועה בצבע 

ירוק; הייעוד: שצ"פ;

ששטחה כ–1,064 מ"ר, המזוהה כגוש 12693, ח"ח 39 )מגרש 003   
בתכנית ק/441(, צבועה בצבע אדום; הייעוד: דרך מאושרת;

ששטחה כ–1,377 מ"ר, המזוהה כגוש 10425, ח"ח 257 )מגרש 005   
בתכנית ק/441(, צבועה בצבע אדום; הייעוד: דרך מוצעת;

ששטחה כ–618 מ"ר, המזוהה כגוש 12693, ח"ח 2 )מגרש 004   
בתכנית ק/441(, צבועה בצבע אדום; הייעוד: דרך מוצעת;

 257 ח"ח   ,10425 כגוש  המזוהה  מ"ר,  כ–10,807  ששטחה   
חום;  בצבע  צבועים  ק/441(,  בתכנית   006  ,001 )מגרשים 

הייעוד: דרך מאושרת;

ששטחה כ–2,016 מ"ר, המזוהה כגוש 12579, ח"ח 49 )מגרש 002   
בתכנית ק/441(, צבועה בצבע חום; הייעוד: דרך מאושרת.

ט' בכסלו התשע"ח )27 בנובמבר 2017(

)חמ 3-4(
יוסי אזריאל  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריות  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ש/491/ג, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6017, 
התש"ע, עמ' 436, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  שומרון,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7631, התשע"ז, עמ' 1808, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית אור עקיבא מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הגמור והמוחלט של המועצה המקומית מזכרת בתיה מיום 
פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 1 חלקה   ,5838 כגוש  המזוהה  בתיה,  במזכרת  קרקע  חטיבת   
)לשעבר גוש 3900, חלקה 23(, בשטח של 4,820 מ"ר; הייעוד: 

שטח לבית עלמין, שצ"פ ודרך.

ו' בטבת התשע"ח )24 בדצמבר 2017(

)חמ 3-4(
רון מוסקוביץ  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה זמורה  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/8273,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4714, התשנ"ט, עמ' 1398, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 7411, התשע"ז, עמ' 1915, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של מועצת אעבלין מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בגבעות אלונים, ששטחה 995 מ"ר, המזוהה   
כגוש 12203, ח"ח 9; הייעוד: הפקעת שטח ציבורי.

א' בטבת התשע"ח )19 בדצמבר 2017(

)חמ 3-4(
אמין ענבתאוי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/8273,  מס' 
לתכנית  ובהתאם   ,1398 עמ'  התשנ"ט,   ,4714 הפרסומים 
מיתאר מס' ג/20507, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
לתכנית  ובהתאם   ,4147 עמ'  התשע"ד,   ,6765 הפרסומים 
מיתאר מס' ג/6049, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7614, ח"ח 144, שטח החלקה:   
1,333 מ"ר, שטח ההפקעה: 425 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

כ"ד בכסלו התשע"ח )12 בדצמבר 2017(

)חמ 3-4(
צביקה צרפתי  

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ובהתאם לתכנית מס' כס/28/1,  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3193, 
התשמ"ה, עמ' 2177, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 4954, התשס"א, עמ' 1371, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7614, ח"ח 133, שטח החלקה:   
2,003 מ"ר; שטח ההפקעה: 63 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ד בכסלו התשע"ח )12 בדצמבר 2017(

)חמ 3-4(
צביקה צרפתי  

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא  

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
זמ/1/50,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4530, 
התשנ"ז, עמ' 3772, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  זמורה,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7484, התשע"ז, עמ' 5033, תהיה לקניינה 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/12735,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6896, 
התשע"ה, עמ' 165, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  לב הגליל,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7639, התשע"ח, עמ' 2175, תהיה לקניינה 
זו  מיום פרסום הודעה  סכנין  עיריית  והמוחלט של  הגמור 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בסח'נין, המזוהה כגוש 19316, ח"ח 46, 47,   
 ;87 ,77 ,67 ,66 ,65 ,63 ,61 ,60 ,59 ,58 ,54 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48

גוש 19321, ח"ח 230, 250, 252, 258, 261, 263, 264.

כ"ז בכסלו התשע"ח )15 בדצמבר 2017(

)חמ 3-4(
נביל דאהר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה לב הגליל  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 21165-12-17

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

ובעניין פירוק חברת א.ג.מ. ניהול אירועים ומסעדות בע"מ, 
ח"פ 51-387804-1.

מרח'  בר,  שלום  עו"ד  ב"כ  ע"י  מזרחי,  יוסף  והמבקש: 
 ,03-5174455 טל'   ,5510701 אונו  קריית   ,752 ת"ד   ,39 ירושלים 

פקס' 03-5174456.

בקשה  הוגשה   11.12.2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

14.2.2018 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   11.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.31.1.2018

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

הפרסומים 4340, התשנ"ו, עמ' 89, ובהתאם לתכנית מיתאר 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  גנ/15237,  מס' 
לתכנית  ובהתאם   ,4370 עמ'  התשס"ד,   ,5717 הפרסומים 
מיתאר מס' ג/6794, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 4075, התשנ"ג, עמ' 1240, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה גבעות אלונים, בהתאם לסעיף 19 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7484, התשע"ז, עמ' 5035, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של מועצת אעבלין מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ששטחה 8,076.3 מ"ר, המזוהה כגוש 12203,   
ח"ח 36, 38, 39, 40, 41, 42, 68, 69; גוש 12205, ח"ח 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 58, 59, 60; גוש 12206, ח"ח 4, 5, 6, 25, 26, 27, 

הייעוד: הפקעת שטח ציבורי.  ;29 ,28

א' בטבת התשע"ח )19 בדצמבר 2017(

)חמ 3-4(
אמין ענבתאוי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  __________

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/12735,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6896, 
התשע"ה, עמ' 165, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  לב הגליל,  ולבנייה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 7605, התשע"ח, עמ' 576, תהיה לקניינה 
זו  מיום פרסום הודעה  סכנין  עיריית  והמוחלט של  הגמור 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בסח'נין, ששטחה 826, המזוהה כגוש 19284,   
ח"ח 4, 5, 6, 7, 11, 12, 21, 22.

ו' בטבת התשע"ח )24 בדצמבר 2017(

)חמ 3-4(
נביל דאהר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה לב הגליל  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה. 

דניאל כהן, מפרק

שמוליק שי, ייזום, ייעוץ ופתוח עסקי בע"מ
 )ח"פ 514375443(

)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 
11/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

שמואל שי, מרח' שוהם 28, מבשרת ציון, 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 25/02/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שמואל שי, מפרק

מעשה בראשית בע"מ
 )ח"פ 514473347(

)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 
11/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
ולמנות את שי  חוקי לפרק את החברה מרצון  החלטה במניין 

גולן , 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. 

 ,11/03/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שי גולן, מפרק

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 31.1.2018.

שלום בר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

תדהר תעשיות טקסטיל בע"מ 
 )ח"פ 511085045(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,08/01/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל 

קרישפין, מרח' אלנבי 14, תל–אביב-יפו 6330107, 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. 

 ,08/06/2018 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. 

גיל קרישפין, עו"ד, מפרק

אופטיקיד בע"מ
 )ח"פ 512337585(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
10/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/03/2018, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
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פ. נעה ייזום וניהול פרויקטים בע"מ
 )ח"פ 514183482(

)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 
03/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעה 

פורת, מרח' המרגניות 20, רמת ישי, 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 03/05/2018, 
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. 

נעה פורת, מפרקת

וי וואן אימג' פרוססינג טכנולוג'י בע"מ
 )ח"פ 515395168(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
28/12/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

עמיעד גורמן, מרח' צרור המור 9, אלקנה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/03/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עמיעד גורמן, מפרק

ח. כהן דיגיטל בע"מ
 )ח"פ 514416833(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן 
כהן, מרח' משה שרת 34, תל–אביב-יפו 621990, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/02/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

חנן כהן, מפרק

אינוקס ח.ב. בע"מ 
 )ח"פ 514135086(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
10/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק 

סלומון , 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 11/03/2018, 
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. 

ברק סלומון, מפרק
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שיראז - י.ל. ישראל בע"מ
 )ח"פ 513846063(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,11/01/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

נחמיה קייקוב, מרח' הקשת 42, 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.

נחמיה קייקוב, עו"ד, מפרק

ג'יי.סי.אס. ספורט אחזקות בע"מ
 )ח"פ 512710153(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,10/01/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לוי,  הדר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מהגן הטכנולוגי 1, ירושלים 9695801, 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.

הדר לוי, עו"ד, מפרקת

דו - דו שיווק מוצרי אופנה בע"מ 
 )ח"פ 512893371(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,31/12/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
מאור  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
קסוס, מרח' יונה צבי פינשטיין 15, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מאור קסוס, מפרק

מעון ארבעים בגוש 3947
 )ח"פ 510313000(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,15/10/2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארי 

אהרון הלל, מרח' החילזון 5, רמת גן 5252261, 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.

ארי אהרון הלל, עו"ד, מפרק

ראק אינטרנשיונל אריזות בע"מ
 )ח"פ 515000073(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,02/01/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נח בליט, 

מרח' חזקיהו המלך 41, ירושלים, 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.

נח בליט, מפרק

עולמים זיכרון בע"מ
 )ח"פ 514955897(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,03/01/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
עידו שוורץ, מרח' אגריפס 42, ירושלים 94301, 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.

עידו שוורץ, עו"ד, מפרק
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וויז'ין מ.ר. אינטרנשיונל בע"מ 
 )ח"פ 514265495(

)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 
מישון,  אליהו  אצל   ,10:00 בשעה   ,05/03/2018 ביום  תתכנס 
משרד עורכי דין, רח' יונה צבי פינשטיין 15, ראשון לציון, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

מאור קסוס, מפרק

טרגט אינטרנשיונל יבוא ושיווק מוצרי אופנה בע"מ 
 )ח"פ 513914390(

)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 
מישון,  אליהו  אצל   ,10:15 בשעה   ,05/03/2018 ביום  תתכנס 
משרד עורכי דין, רח' יונה צבי פינשטיין 15, ראשון לציון, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

מאור קסוס, מפרק

לי-אל מוניות בע"מ
 )ח"פ 513695981(

)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 
מישון,  אליהו  אצל   ,09:00 בשעה   ,05/03/2018 ביום  תתכנס 
משרד עורכי דין, רח' יונה צבי פינשטיין 15, ראשון לציון, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

רבקה צפריר, מפרקת

מ.א. פיסטונס בע"מ
 )ח"פ 512628322(

)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   ,10:00 בשעה   ,25/02/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 129, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יצחק אלמוג, עו"ד, מפרק

א. פ. א. ט. אחזקות בע"מ
 )ח"פ 512018490(

)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 25/02/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שד' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יעקב,  באר   ,6 רבין  יצחק 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אייל חנין, עו"ד, מפרק

טופ אסטרטגיה בע"מ 
 )ח"פ 513348060(

)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 25/02/2018, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' 
אלנבי 108, 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.

אתי בן סימון בר מימון, עו"ד, מפרקת

איילי הנגב והגליל בע"מ
 )ח"פ 513664508(

)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 12/03/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ארזים 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתיבות,   ,1
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ציון חנון סופר, עו"ד, מפרק

מספריים מדברות בע"מ
 )ח"פ 513187468(

)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 12/03/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ארזים 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתיבות,   ,1
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ציון חנון סופר, עו"ד, מפרק
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אלטרה ישראל חברת שירותי ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-182673-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
 Intel Programmable במשרדי   ,13.00 בשעה   ,6.3.2018 ביום 
 Building 2100, Cork Airport בכתובת   ,Solutions Group
Business Park, Cork, Ireland, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו"ד, מפרק  

גני טבעון בע"מ
)ח"פ 51-391161-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 27.2.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הדס 5, קריית טבעון, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

גדי שילדן, מפרק  

ביטפיקס מערכות בע"מ
)ח"פ 51-477078-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 1.3.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הארבעה 21, תל אביב 
6473921, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

לירון פרמינגר, עו"ד, מפרק  

רפק סולארית ברשפים בע"מ
)ח"פ 51-446975-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,5.3.2018 ביום  תתכנס 
החילזון 6, רמת גן 52522, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז לבנון, עו"ד, מפרק  

נאמנים חברה לאחזקות בע"מ
)ח"פ 51-073008-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 19.2.2018, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' ששת הימים 30, 
מגדל צ'מפיון, בני ברק 61292, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידית טויזר, עו"ד, מפרקת  

רפאל אפרים 26 נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-562427-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 20.2.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ברנדיס 51, רעננה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

אפרים קופרשמידט, מפרק  

סמיט וורלד טרנס בע"מ
)ח"פ 51-325760-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 21.2.2018, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' המנופים 9, הרצליה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

טוקוורט בע"מ
)ח"פ 51-545060-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
של  המניות  בעלי  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
 Julius החברה הנ"ל תתכנס ביום 26.2.2018, בשעה 11.00, במשרדי
 Bahnhofstrasse 36, בכתובת Baer Family Office & Trust Ltd
האסיפה,  במסגרת   .P.O. Box, CH-8010 Zurich, Switzerland
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  הדוח  המניות  בעלי  לפני  יוצג 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו"ד, מפרק  
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תא.טק בע"מ
)ח"פ 51-354745-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 8.3.2018, בשעה 16.00, אצל קרן פימי, רח' יגאל אלון 
98, מגדל אלקטרה, קומה 40, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל וולק, מפרק  

רונקס אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-409221-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 8.3.2018, בשעה 16.00, אצל קרן פימי, רח' יגאל 
אלון 98, מגדל אלקטרה, קומה 40, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

שמואל וולק, מפרק  

ידרז החזקות בע"מ
)ח"פ 51-356510-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 8.3.2018, בשעה 16.00, אצל קרן פימי, רח' יגאל 
אלון 98, מגדל אלקטרה, קומה 40, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

שמואל וולק, מפרק  

מסכים בתנועה בע"מ
)ח"פ 51-477232-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,12.00 בשעה   ,11.3.2018 ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  מזור,  מושב   ,2 השחר 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונית אוקנין קבסה, עו"ד, מפרקת  

דוראל-רפק-רשפים החזקות בע"מ
)ח"פ 51-448279-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
רח'  המפרק,  במשרדי   ,11.30 בשעה   ,5.3.2018 ביום  תתכנס 
החילזון 6, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז לבנון, עו"ד, מפרק  

פירסט ישראל מזנין אינבסטורס בע"מ
)ח"פ 51-236317-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 8.3.2018, בשעה 16.00, אצל קרן פימי, רח' יגאל אלון 
98, מגדל אלקטרה, קומה 40, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל וולק, מפרק  

פימי 2001 בע"מ
)ח"פ 51-310833-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 8.3.2018, בשעה 16.00, אצל קרן פימי, רח' יגאל 
אלון 98, מגדל אלקטרה, קומה 40, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

שמואל וולק, מפרק  

פימסקו אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-380686-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 8.3.2018, בשעה 16.00, אצל קרן פימי, רח' יגאל 
אלון 98, מגדל אלקטרה, קומה 40, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

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

המפרק הנ"ל.

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

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

מרכול למהדרין )2001( בע"מ
)ח"פ 51-306407-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 21.2.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יגאל אלון 55, תל 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק  

א.ר.ם - נל יעוץ וסחר בע"מ
)ח"פ 51-147853-9(

)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 21.2.2018, בשעה 12.00, במשרדי הלמן אלדובי בית 
השקעות בע"מ, רח' הרוקמים 26, חולון,  לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענבר שטיינר, מפרקת  

רלקס - מכונים בע"מ
)ח"פ 51-358721-2(

)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 25.2.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' שדרות בני 
ברית 1, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל הרשקוביץ, מפרק  

רודיבא - ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-389489-9(

)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 25.2.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בית צורי 

מהומה בע"מ
)ח"פ 51-374280-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 20.3.2018, בשעה 18.30, במשרדי שרייבמן ושות', רח' ויצמן 
42, בית יתיר, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל בירנצוויג, עו"ד, מפרק  

פייסי לאבס בע"מ
)ח"פ 51-502828-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות ]נוסח 
של  המניין  מן  כללית שלא  באסיפה  כי  חדש[, התשמ"ג-1983, 
החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.1.2018, התקבלה החלטה לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את רון ויזנגרין, מרח' ביל"ו 18, דירה 

8, תל אביב, למפרק החברה.

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

המפרק הנ"ל.

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

רון ויזנגרין, מפרק

פייסי לאבס בע"מ
)ח"פ 51-502828-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

]נוסח  לפקודת החברות  לסעיף 338  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
 ,1331-1 משעול  רח'  המפרק,  אצל   ,20.30 בשעה   ,20.3.2018 ביום 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

רון ויזנגרין, מפרק  

מרכול למהדרין )2001( בע"מ
)ח"פ 51-306407-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות ]נוסח 
של  המניין  מן  כללית שלא  באסיפה  כי  חדש[, התשמ"ג-1983, 
החלטה  התקבלה   ,10.12.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלברט בן פורת, מרח' 

יגאל אלון 55, תל אביב, למפרק החברה.
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שנהב  במשרד  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס 
קונפורטי רותם ושות', רח' אחד העם 9, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

עמוס קונפורטי, עו"ד, מפרק  

ש.מ. תבנית אשדוד )1999( בע"מ
)ח"פ 51-287682-2(

)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 לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
דקר 72, אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון מאירה, מפרק  

קובולו בע"מ
)ח"פ 51-512613-4(

)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 2.1.2018, התקבלה החלטה 
יצחק  מרח'  לאונרד,  רן  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

רבין 5, קריית אונו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רן לאונרד, מפרק

קובולו בע"מ
)ח"פ 51-512613-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח 
יצחק  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,15.2.2018 ביום  תתכנס 
רבין 5, קריית אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן לאונרד, מפרק  

אליהו 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים אבידור, מפרק  

עוז צבעים בע"מ
)ח"פ 51-403581-5(

)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 25.2.2018, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' תרצ"ו 25, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיה בן ישר, מפרקת  

ישח"מ טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-531865-7(

)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 25.2.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' האשל 92, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ודים פרידקין, מפרק  

חיים לב - הנדסה, יזום וקבלנות בע"מ
)ח"פ 51-200965-5(

)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 25.2.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' האורן 124, 
בית חרות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים לב, מפרק  

מגהוואט אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-513306-4(

)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 
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תתכנס ביום 21.2.2018, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' הרימון 12, 
צור משה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן זיידמן, מפרקת  

ש.פ. שחק תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-225351-9(

)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 25.2.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הרימון 73, 
מושב צפריה 60932, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים שוורץ, מפרק  

קומפיוטרה 1 בע"מ
)ח"פ 51-478389-3(

)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   ,30.11.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טל'  אילן,  נווה   ,156 ת"ד   ,4 בשדה  באר  מרח'  טמוזרטי,  אסף 

050-6890591, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.4.2018 בשעה 
10.00, במשרדי 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.

אסף טמוזרטי, עו"ד, מפרק

ד"ר משה חייט הרדמה וייעוץ רפואי
)ח"פ 51-455442-7(

)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   ,31.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דורון אלקיים, מרח' נירים 3, תל אביב, טל' 03-6251500, למפרק 

החברה.

דפוס אופסט רמה בע"מ
)ח"פ 51-091885-7(

)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   ,2.1.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן מאיר ריזנסקי, מרח' 

המקובלים 5, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ראובן מאיר ריזנסקי, מפרק

דפוס אופסט רמה בע"מ
)ח"פ 51-091885-7(

)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 15.2.2018, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' המקובלים 5, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ראובן מאיר ריזנסקי, מפרק  

וייס את זיידמן בע"מ
)ח"פ 51-381159-6(

)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   ,2.1.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן זיידמן, מרח' הרימון 12, 

צור משה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

קרן זיידמן, מפרקת

וייס את זיידמן בע"מ
)ח"פ 51-381159-6(

)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 
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י. אדמון יעוץ אסטרטגי עסקי בע"מ
)ח"פ 51-354122-7(

)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   ,25.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 
 ,03-6103434 טל'  גן,  רמת   ,11 קומה   ,164 ביאליק  מרח'  עשור, 

למפרק החברה.

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

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

 ,25.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל בשין ושות', רואי חשבון, 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.

דניאל עשור, מפרק

ח.ק.ב. טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-333783-2(

)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   ,27.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 עו"ד לאה מילר-פורשטט, מרח' מבוא גרופית 4, תל אביב, טל'

077-4020592/3, 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 1.5.2018, 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.

לאה מילר-פורשטט, עו"ד, מפרקת

מוריד הטל בע"מ
)ח"פ 51-544805-8(

)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   ,27.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  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 2.4.2018, בשעה 
10.00, במשרדי 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.

דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

קידקו 3 בע"מ
)ח"פ 51-224165-4(

)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   ,1.1.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את מרק  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
 ,052-4233000 טל'  מודיעין,   ,130 שמעון  מרח'  בלנק,  סולומון 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.4.2018, בשעה 
10.00, במשרדי 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.

מרק סולומון בלנק, מפרק

ישראל יששכר
)ח"פ 51-265016-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יששכר 
 ,073-7695347 טל'   ,5883736 חולון   ,36 ישעיהו  מרח'  ישראל, 

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.

 ,15.4.2018 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.

יששכר ישראל, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.5.2018, בשעה 
10.00, במשרדי 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.

זוהר ברונר, מפרק

רז גלעד טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-430116-7(

)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   ,1.1.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
גלעד רז, מרח' הערבה 22, תל מונד, טל' 054-2884727, 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.

 ,10.5.2018 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.

גלעד רז, מפרק

פלייקאצ'ר בע"מ
)ח"פ 51-491315-1(

)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 7.1.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי שמואל חן, 
משד' הנשיאים 8, הוד השרון, טל' 050-4524939, 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.

 ,10.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' עתירי ידע 5, כפר סבא, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

שי שמואל חן, מפרק

את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
טל חיים רזניק, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2018, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, רח' ארז 18, יבנה 8155751, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל חיים רזניק, מפרק

מאצ' דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-452530-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,052-5479966 טל'  אביב,  תל   ,125 דיזנגוף  מרח'  שוחטמן,  משה 

למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2018, בשעה 
17.00, במשרדי 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.

משה שוחטמן, עו"ד, מפרק

ד"ר לאוניד לייבמן
)ח"פ 51-334399-6(

)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   ,7.1.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זוהר 
ברונר, מרח' אברמוביץ 5, ראשון לציון, טל' 054-7537704, 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  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מנשה שמי, מרח' שלמה בן יוסף 27, קריית אתא 2822733, טל' 

073-7695347, 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.

 ,13.5.2018 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.

מנשה שמי, מפרק

נודל אופטיקה בע"מ
)ח"פ 51-523710-5(

)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   ,14.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יבגני נודל, מרח' סוקולוב 54, חולון 5832204, טל' 073-7695347, 

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.

 ,13.5.2018 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.

יבגני נודל, מפרק

גלובל אינוביישן בע"מ
)ח"פ 51-419285-5(

)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   ,27.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי כהן, 
מרח' חיים לסקוב 8, תל אביב 6473608, טל' 073-7695347, 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.

קונטור פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-432452-4(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את עידו גרשי, מרח' אלברט קיוסו 3/23, תל אביב, 

טל' 050-5210521, 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.

 ,11.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' היצירה 3, קומה 7, רמת גן, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

עידו גרשי, מפרק

אקו און טאפ בע"מ
)ח"פ 51-479841-2(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,28.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
תומר ויצמן, מרח' בבלי 11, תל אביב 6233111, טל' 073-7695347, 

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.

 ,13.5.2018 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.

תומר ויצמן, מפרק

הנדי שאוור בע"מ
)ח"פ 51-360008-0(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
28.12.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אביאל שטרן, עו"ד, מפרק

צחי לסרי משרד עורכי דין
)ח"פ 51-572535-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.1.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 
 ,050-6202611 טל'  ירושלים,   ,41 הפלמ"ח  מרח'  לסרי,  אליהו 

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.

 ,15.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל אוחנה הבר, משרד עורכי דין, רח' יונה וולך 3, 
כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק אליהו לסרי, מפרק

ט.ר.ג. סיוע הנדסי בע"מ
)ח"פ 51-393770-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.1.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל ריבלין, מרח' 

קיבוץ גלויות 51, הרצליה, טל' 054-2208460, 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.

 ,16.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דרך  רח'  דין,  עורכי  ושות', משרד  רביב  שרון  אצל   ,10.00 בשעה 
מנחם בגין 7, קומה 21, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל ריבלין, מפרק

 ,13.5.2018 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.

רועי כהן, מפרק

אריה חן יעוץ פיננסי וכלכלי בע"מ
)ח"פ 51-300310-3(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 3.1.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דבורה חן, מרח' 

אימבר 13, כפר סבא, טל' 052-6216330, 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 15.5.2018, 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.

דבורה חן, מפרקת

גלובאל אקוואקולצ'ר בע"מ
)ח"פ 51-264198-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.1.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אביאל שטרן, מרח' חסן שוקרי 2, חיפה, טל' 04-8641861, 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.

 ,15.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
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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.

 ,31.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד אפי זילבר, רח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

גבריאל חוניו, מפרק

פרתם קריית אתא בע"מ
)ח"פ 51-296884-3(

)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 7.12.2017, התקבלה 
מור,  צבי  רו"ח  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

מרח' הנאמנים 12, חיפה 3326430, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 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 מור, רו"ח, מפרק

א.ב. אוליבר - ייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-478525-2(

)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 10.12.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי אוליבר, מרח' נורית 20, 

בצרה, 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.

אלי אוליבר, מפרק

ע.מ. אייס קרים בע"מ
)ח"פ 51-484960-3(

)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 

טבק לוי ושות' )1998( בע"מ
)ח"פ 51-267348-4(

)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   ,31.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל גזית, 

מרח' הסמדר 6, ראשון לציון, טל' 054-5862330, 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.

 ,30.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 20.00, 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.

אייל גזית, מפרק

שרגא גזית בע"מ
)ח"פ 51-405080-6(

)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   ,31.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונה גזית, 

מרח' ישראל גלילי 18, חולון, טל' 03-9517388, 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.

 ,30.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  20.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יונה גזית, מפרק

כנלובן השקעות בע"מ
)ח"פ 51-525357-3(

)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   ,31.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
גבריאל חוניו, מרח' התות 13, פרדסיה, טל' 052-2456457, למפרק 

החברה.
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.12.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר ברנר, מרח' קאפח 5, 

ראשון לציון, 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.

שחר ברנר, מפרק

אפיקום בע"מ
)ח"פ 51-364680-2(

)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 
התקבלה   ,21.12.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים ברגידה, 

מרח' האודם 22, הוד השרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אפרים ברגידה, מפרק

ג'י וואן שירותי כח אדם בע"מ
)ח"פ 51-073584-8(

)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 26.12.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  בר,  משה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שחם 14, פתח תקווה, טל' 03-6899210, 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.

משה בר, עו"ד, מפרק

דני המרכז לנהיגה מתקדמת בע"מ
)ח"פ 51-351489-3(

)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 14.12.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עבד אלרחמן עאסי, 
מרח' בן יהודה 34, ת"ד 65, ירושלים 9100001, טל' 02-5700600, 

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.

עבד אלרחמן עאסי, עו"ד, מפרק

עד רועי הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-315646-3(

)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 21.12.2017, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון באשא, מרח' 

הארז 105, נטעים, 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.

ציון באשא, מפרק

חמוט - חברה למכניקה וטכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-165675-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.12.2017, התקבלה החלטה 
מגדל  מרח'  אב,  יעל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הלבנון 13, מודיעין, 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.

יעל אב, מפרקת

באלאנס ניהול קרנות השקעה בע"מ
)ח"פ 51-459352-4(

)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 
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קארן קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-200075-3(

)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'  החברה,  אצל   ,16.00 בשעה   ,20.2.2018 ביום  תתכנס   הנ"ל 
כרמלי 27, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אדם היימן, עו"ד, מפרק  

נ.ב. - ניהול משאבי אנוש בע"מ
)ח"פ 51-432301-3(

)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 20.2.2018, במשרדי המפרק, בית יהושע, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

נחום בוטנרו, מפרק  

נבו מדיקל אירופה בע"מ
)ח"פ 51-531912-7(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323)ב( לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25.2.2018, בשעה 11.00, במשרדי ליפא מאיר 
ושות' - עורכי דין, רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל אביב.

על סדר היום: דיון בהחלטות שיתקבלו באסיפה הכללית 
קבלת  יומה  סדר  שעל   ,25.2.2018 ביום  שתתכנס  החברה  של 
לעסקי  מפרק  ומינוי  החברה,  של  מרצול  פירוק  בדבר  החלטה 

החברה בהתאם להוראת סעיף 325 לפקודה.
ד"ר מוטי בכר, דירקטור  

בק-פק בע"מ
)ח"פ 51-544095-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון

הנ"ל,  כי באסיפה כללית של החברה  בזה הודעה  ניתנת 
שהתכנסה ביום 4.12.2017, התקבלה החלטה להפסיק את הליכי 
הפירוק ומינוי המפרק של החברה ולחזור בה מהודעה הקודמת 

אשר פורסמה בילקוט הפרסומים 7606, ביום 25.10.2017.

איתי בר סיני, מפרק

החלטה  התקבלה   ,1.1.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מנחם גורמן, מרח' דרך 

מנחם בגין 23, תל אביב, טל' 03-5670100, 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.

מנחם גורמן, עו"ד, מפרק

בי-ראדי בע"מ
)ח"פ 51-335797-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,4.1.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניות 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' 

בגין 5/3, יהוד 56478, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צביקה גרוס, מפרק

5 די קפיטל )5 די.סי.( בע"מ
)ח"פ 51-505968-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.1.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן גילת, מרח' הרצפלד 28, 

קריית אונו, למפרק החברה.

דן גילת, מפרק

מארס אסטרטגיות אבסלוט ריטרן בע"מ
)ח"פ 51-406439-3(

)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 20.2.2018, בשעה 12.00, אצל עמית פולק מטלון ושות', 
רח' ראול ולנברג 18, בניין D, קומה 6, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חן עמרני, מפרק  
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משמר הנגב סאן
)ש"מ 55-023608-7(

הודעה בדבר שינוי בהרכב השותפים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 27.12.2017, 
)הפניקס,  פי.אם.איי  המוגבלת  השותפה  לשותפות  הצטרפה 
 ,55-027657-0 ש"מ  סולאריים,  מתקנים  ארקין(  דש,  מיטב 

והכניסה סכום של 75 שקלים חדשים.
ענבל אשרוף, עו"ד
באת כוח השותפות

כרם שלום סאן
)ש"מ 55-023607-9(

הודעה בדבר שינוי בהרכב השותפים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 27.12.2017, 
)הפניקס,  פי.אם.איי  המוגבלת  השותפה  לשותפות  הצטרפה 
 ,55-027657-0 ש"מ  סולאריים,  מתקנים  ארקין(  דש,  מיטב 

והכניסה סכום של 75 שקלים חדשים.
ענבל אשרוף, עו"ד
באת כוח השותפות

ברור חיל סאן
)ש"מ 55-023623-6(

הודעה בדבר שינוי בהרכב השותפים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 27.12.2017, 
)הפניקס,  פי.אם.איי  המוגבלת  השותפה  לשותפות  הצטרפה 
 ,55-027657-0 ש"מ  סולאריים,  מתקנים  ארקין(  דש,  מיטב 

והכניסה סכום של 75 שקלים חדשים.
ענבל אשרוף, עו"ד
באת כוח השותפות

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי לנושים 
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פר"ק 23926-01-10

שם החברה שבפירוק: גני הים התיכון )ניהול( 1991 בע"מ, ח"צ 
.51-154281-3

שם המפרק ומענו: עו"ד אלון שירי, רח' בר כוכבא 16, בני ברק.

ניתנת בזה הודעה כי המפרק יחלק דיבידנד אחרון וסופי 
לכל נושי החייבת שהגישו תביעות חוב במועד שתביעותיהם 

אושרו.

לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייבת 
ו/או  מהחייב  כלשהם  כסף  סכומי  או  דיבידנד  לקבלת  זכות 

מהמפרק, טל' 03-5751819, פקס' 03-6132067.

סוג דיבידנד: מיידי.

אחוז הדיבידנד: 19%.

סכום הדיבידנד: 97,035 שקלים חדשים.

אלון שירי, עו"ד, מפרק

HARVEST FUND II GP, LP
)ש"מ 53-021195-2(

הודעה בדבר שינויים בפרטי השותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,1.10.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותפה המוגבלת חברת אוורגרין ניהול בע"מ, ח"פ 51-283576-0, 
זכויות  לרבות  זכויותיה,  כל  את  והמחתה  מהשותפות  פרשה 
ח"פ בע"מ,  השקעות  אוורגרין  המצטרפת,  לשותפה   חתימה, 

.51-260316-8
יניב בר–זיק, עו"ד, 
בא כוח השותפות

 HARVEST FUND II MANAGEMENT 
 )ISRAEL( L.P.
)ש"מ 55-020779-9(

הודעה בדבר שינויים בפרטי השותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,1.10.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ח"פ בע"מ,  ניהול  אוורגרין  חברת  המוגבלת   השותפה 
זכויותיה,  כל  את  והמחתה  מהשותפות  פרשה   ,51-283576-0
לרבות זכויות חתימה, לשותפה המצטרפת, אוורגרין השקעות 

בע"מ, ח"פ 51-260316-8.
יניב בר–זיק, עו"ד
בא כוח השותפות

ערבה משקים אנד פרטנרס
)ש"מ 55-027113-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי השותף המוגבל  ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975,  השותפויות 
הקיים, ערבה אנרגיה אחזקות, ש"מ 55-024085-7, העביר ביום 
18.12.2017, את מלוא זכויותיו כשותף מוגבל, המהוות 49.995% 
מסך כל הזכויות של השותפים המוגבלים בשותפות הנ"ל, לידי 

השותף המוגבל משקי אנרגיות סולאר, ש"מ 55-027151-4.

חן מלמד, יושב ראש

ערבה משקים אנד פרטנרס-פרויקטים
)ש"מ 55-027321-3(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי השותף המוגבל  ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975,  השותפויות 
הקיים, ערבה אנרגיה אחזקות, ש"מ 55-024085-7, העביר ביום 
זכויותיו כשותף מוגבל, המהוות 49.5%  18.12.2017, את מלוא 
מסך כל הזכויות של השותפים המוגבלים בשותפות הנ"ל, לידי 

השותף המוגבל משקי אנרגיות סולאר, ש"מ 55-027151-4.

חן מלמד, יושב ראש




