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מינוי פקחים
לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 

הנצחה, התשנ"ח-1998

שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   60 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998, בהסכמת  טבע, אתרים לאומיים 
השר להגנת הסביבה, אני ממנה את פקחי הרשות לשמירת הטבע 
והגנים הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן לבצע תפקידי פיקוח 

ואכיפת חוק לפי פקודת הדיג, 21937:

יעד אבירם    שירן אונגר

רועי ארד    גל אריאלי

עומרי בוכניק    אביתר בן אבי

יגאל בן ארי    אליהו גבאי

אבי גדליה    דוד גודקאר

פרץ גלעדי    אלכס גלעדי

אסף הברי    און ולנסי

אסף זבולוני    אמיר חן

חן טופקאין    אמיר טל

אילן יגר    עידן ידין

עופר יעקב    גיא כהן

יניב לוי    עמירם לזר

עוגן ליכט    ליעד לינג

אוהד מאס    איימן מזעל

איל מילר    יריב מליחי

נעם מצרי    ירון מרדכי

זיו נדר     אורי נוה

מחמוד נסאר    קובי סופר

עמרי עומסי    דודו פילס

אלדד פלד    אורי פרו

מנחם פריד    שי קורן

בוריס קריפק    עמית רדוני

טל רותם    גולן רידר

יוסף רינסקי    רותם שדה

ברק שחם    רועי שטראוס

אורי שפירא.

בביצוע תפקידם יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שייתן 
מפעם לפעם פקיד הדיג במשרד החקלאות ופיתוח הכפר או מי 

שהוא הסמיך לעניין זה. 

תוקף מינוי זה עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019( 
וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.

ו' בשבט התשע"ח )22 בינואר 2018(
)חמ 3-2556(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 137.  2

מינוי פקידי יערות
לפי פקודת היערות

 - )להלן  היערות1  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפקודה(, אני ממנה את המפורטים להלן, לפקידי יערות לעניין 

מתן רישיונות לפי הפקודה:

אזורשם

נגב צפוניבוריס וולדרסקי

הר הנגב והערבהיבגני ניסן פודולסקי

תוקף המינוי מיום חתימתו עד יום כ"ג בטבת התשע"ט )31 
בדצמבר 2018(, וכל עוד המורשים משמשים במשרתם.

כ"ב בתמוז התשע"ח )5 ביולי 2018(
)חמ 3-1385(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600.  1

הודעה על מינוי חברים לוועדה המייעצת
לפי חוק הספנות )ימאים(, התשל"ג-1973

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 228 לחוק הספנות 
)להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר  )ימאים(, התשל"ג-11973 
נציגים  מיניתי  החברתיים,  והשירותים  והרווחה  העבודה 

לוועדה המייעצת2, כמפורט להלן:

והבטיחות  התחבורה  ממשרד  המדינה  עובדי  ברשימת   )1(
בדרכים - את יוסף יוהנה, ורונן אברמוב במקום אלכסנדר 

גרסון וירון שוורץ3;

לאחר  שיט,  כלי  בעלי  נציגי  ברשימת  ציבור  לנציגי   )2( 
היוועצות בארגונים וגופים כאמור בסעיף 228)ה( לחוק - 

את שי קרני במקום עמנואל שמיר4;

לאחר  הימאים,  ארגון  נציגי  ברשימת  ציבור  לנציגי   )3(
היוועצות בארגונים וגופים כאמור בסעיף 228)ה( לחוק - 

את אפרים גלסברג במקום אפרים זילוני5.

כ"ב בתמוז התשע"ח )5 ביולי 2018(
)חמ 3-1060-ה2(

                                                   ישראל כ"ץ
                                       שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשל"ג, עמ' 329.  1

י"פ התש"ס, עמ' 2578; התש"ע, עמ' 2219.  2

י"פ התשע"ו, עמ' 5732.  3

י"פ התש"ע, עמ' 2219.  4

י"פ התש"ס, עמ' 2578.  5

מינוי מנהלי בחירות
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

בתוקף הסמכות לפי סעיף 29)א( לחוק הרשויות המקומיות 
את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה  התשכ"ה-11965,  )בחירות(, 
האנשים הרשומים מטה למנהלי בחירות ברשויות המקומיות 
שיתקיימו  הכלליות  הבחירות  לקראת  שמם,  ליד  המצוינות 

ביום כ"א בחשוון התשע"ט )30 באוקטובר 2018(:

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548; התשע"ח,  1

עמ' 672.  
י"פ התשס"ה, עמ' 801.  2
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שם מנהל הבחירותהרשות המקומית

חמזי חאמדאבו גוש

מופיד עראידהאבו סנאן

אבירם אברמוביץאבן יהודה

עאדל נאסראום אל–פחם

אייל חיוןאופקים

איתן כהןאור יהודה

תמירה אלטראור עקיבא

משה שחרוראזור

יצחק חיאילת

שרה אליהואכסאל

חמי שטורמןאליכין

אייל כהןאלעד

בני תמיםאעבלין

גבי כץאשדוד

ליאור קלצקיןאשקלון

אלכסנדר סלעבאר יעקב

אליהו יפרחבאר שבע

שושי פניאןבועיינה-נוג'ידאת

ישראל לנקריבוקעאתא

שושנה שלאלביר אל–מכסור

אשרף חוטבאבית ג'ן

פזית יצחקבית דגן

יצחק סויסהבית שאן

אביהו רםבית שמש

יחיאל מלכהבני ברק

רייסין ששון שירליבני עי"ש

הדר מרחב-קרמוןבנימינה-גבעת עדה

אלינור רשתיבסמ”ה

אלכסנדר ביאלסקיבסמת טבעון

חאמד חמדאןבענה

שמעון בוחבוטבת ים

נביל קראקרהג'דיידה-מכר

סלים סייףג'ולס

מוחמד נאטורג'לג'וליה

אמל חרבג'סר א–זרקא

ראפת חוריג'ש )גוש חלב(

שם מנהל הבחירותהרשות המקומית

חוה מונדרוביץגבעת שמואל

דניאל כליפהגבעתיים

עדנה קריטיגדרה

שי נחוםגן יבנה

דניאל שרגני תקווה

מיכל אליאשדאלית אל–כרמל

יעקב בן חמודבורייה

מהנא פארסדייר אל–אסד

אחמד אגבריהדייר חנא

דב גלברטדימונה

אלי והבההוד השרון

אופיר לויהרצלייה

שרה שושןזכרון יעקב

דוד נאווהזמר

פואד חלחלזרזיר

חכמת עבאסחדרה

אורן צופיחולון

רמי סבגחורה

ליאור אהרוןחורפיש

עופר שפרחיפה

צחי מזרחיחצור הגלילית

יחיא כמאלחריש

עאטף חוריטבריה

רפאל ביטסטובא-זנגרייה

גדעון חסןטורעאן

וופא אבו עקלין בוחאריטירה

בשארה עבסאויטירת כרמל

ספואן עליטמרה

ג'אד דראוושהיאנוח-ג'ת

עליזה שעיבייבנאל

גנאדי אטיןיבנה

משה אדרייהוד

אוקסנה וונחלובסקייסוד המעלה

כאמל חיסןיפיע

דוד בן שמעוןיקנעם עילית

דוד יאסוירוחם

איציק עמרניירושלים
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שם מנהל הבחירותהרשות המקומית

נזי רבאחמעלות-תרשיחא

אורנה עסיסמצפה רמון

אילן טלהמשהד

אריה עידונהרייה

שמעון קימהנחף

אורלי צרפתינס ציונה

טארק מערוףנצרת

אברהם לחיאנינצרת עילית

יעקב דדינשר

דוד סויסהנתיבות

יוסי שמואלינתניה

שחר לויסאג'ור

שלום בוחבוטסביון

וסאם פלאחסח'נין

מזייד פארסע'ג'ר

מרגריטה בררעומר

ערין מאהליעיילבון

שלמה אזולאיעילוט

חגי בטיטועין מאהל

ויאם אבו עוקסהעין קנייא

בלאל חאג'עכו

אליהו תמירעספיא

יאיר טפירועפולה

סייח חמודעראבה

דן איש שלוםערד

עטא עיסמיערערה

חגי בלכנרערערה-בנגב

פרג' מנסורפוריידיס

עאטף חיראלדיןפסוטה

זוהיר סלאמהפקיעין )בוקייעה(

עמית פרלהפרדס חנה-כרכור

אליהו גואטהפרדסייה

ג'קי דהןפתח תקווה

זהבה אפרתיצפת

ירון שדהקדימה-צורן

ציון כהן שהנזיקלנסווה

מאג'ד חג'אג'רהקצרין

שם מנהל הבחירותהרשות המקומית

אבראהים ח׳וריירכא

ג'מאל טריףכאבול

נאיף דגשכאוכב אבו אל–היג'א

יהודה תמרכוכב יאיר

משה סבתוכסיפה

חנה מרקוכסרא-סמיע

ג'יריס דיביניכעביה-טבאש-חג'אג'רה

אלירן עזראכפר ברא

מאיה שרביטכפר ורדים

ג'מאל הנוכפר יאסיף

עדנאן סולטאניכפר יונה

אלאא מסרוואהכפר כמא

סמי סירחאןכפר כנא

סמדר קדושכפר מנדא

משה נקשכפר סבא

מוחמד גאליהכפר קאסם

ישראל בן חמוכפר קרע

רוית קלפנרכפר שמריהו

סימה חמוכפר תבור

יוסי מלכהכרמיאל

מעיין כהןלהבים

ליאור רגבלוד

אלכסיי אלטמןלקיה

אלון לוימבשרת ציון

מופיד פלאחמג'ד אל–כרום

אילן שוקרוןמג'דל שמס

דן בכרךמגאר

איוט צפורה אלימלךמגדל

רמה אטיאסמגדל העמק

קרין לוימודיעין-מכבים-רעות

ריקי שרעבימזכרת בתיה

אמיר הנומזרעה

חנן הלפרמטולה

אתי שריקרמיתר

ולדימיר אייזנברגמסעדה

אמין זינאלדיןמעיליא

ארז אוחנה פורטנוימעלה עירון
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הודעה על עדכון הסכום הבסיסי
לפי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, 

התשע"ב-2012

שידורים  הפצת  לחוק  13כא)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן  התשע"ב-12012  ספרתיות,  שידור  תחנות  באמצעות 
בסעיף  כאמור  המדד  שינוי  עקב  כי  בזה  מודיע  אני  החוק(,   -
13כא)ב( לחוק, התעדכן הסכום הנקוב בהגדרה "הסכום הבסיסי" 
בסעיף 13י לחוק, ומיום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(, הוא 

101,100 שקלים חדשים.

י' באב התשע"ח )22 ביולי 2018(
)חמ 3-5738(

                                                      נתנאל כהן
                                    המנהל הכללי של משרד התקשורת

ס"ח התשמ"ב, עמ' 286; התשע"ז, עמ' 96.  1

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית 
לכנסת העשרים ואחת

לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

בהתאם לסעיף 23)ב( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 
של  בהרכבה  שינוי  על  הודעה  בזה  נמסרת  התשכ"ט-11969, 
 - )להלן  ואחת  העשרים  לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת 

הוועדה(, כמפורט להלן:

חברת הוועדה מטעם סיעת "יש עתיד" תהיה  שפרית כהן 
חיו  לי ספדיה. שפרית כהן  חיו שרביט שתבוא במקומה של  

שרביט לא תשמש עוד כממלאת מקום בוועדה. 

הודעת שר הפנים מיום ט' בסיוון התשע"ו )15 ביוני 2016)  
תתוקן בהתאם.

י"ט באב התשע"ח )31 ביולי 2018(
)חמ 3-16-ה1(

                                                  חנן מלצר
                               המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
                          יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

           לכנסת העשרים ואחת

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ח, עמ' 714.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 8102; התשע"ז, עמ' 5192.  2

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ"ט בסיוון התשע"ח )12 
ביוני 2018(, בתיקי בד"א 13/18, 14/18, החליט להטיל על עורך 
דין מוחמד סמאר, רישיון מס' 25985, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ט' באב התשע"ח )21 ביולי 2018( עד 
יום י"א בחשוון התשע"ט )20 באוקטובר 2018(.

י"א באב התשע"ח )23 ביולי 2018(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

שם מנהל הבחירותהרשות המקומית

גיל הלל מנצורקריית אונו

שוקרי עבודקריית אתא

אלי זנוקריית ביאליק

רענן אבטביקריית גת

סימון בן סימוןקריית טבעון

מרק וייןקריית ים

ענבר גולשניקריית יערים

עמוס עדי כהןקריית מוצקין

צבי קסמןקריית מלאכי

רוחמה נגרקריית עקרון

אילן עוזרקריית שמונה

ראמי עיאדאתראמה

הילה חאיקראש העין

נצחיה פייבלוביץראש פינה

רונית חגאגראשון לציון

דרור יפרחרהט

מיטל ברבירחובות

חוסיין נעמנהריינה

חנה ויסמןרכסים

אבי דגןרמלה

עידן כהןרמת גן

אילנה רועי סולמירמת השרון

רויטל כהן אטיהרמת ישי

אורן פזרעננה

דוד אברהםשבלי-אום אל–גנם

אורית כהןשגב-שלום

אלדד כנפושדרות

כרמלה כהןשוהם

שמעון בוגניםשלומי

חיים צרפתישעב

מוחמד קראקרהשפרעם

ירוחם כהןתל–אביב-יפו

ערן  אור ביסמוטתל שבע

כ"ז בתמוז התשע"ח )10 ביולי 2018(
)חמ 3-1278-ה1(

מרדכי כהן  
המנהל הכללי של משרד הפנים  
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום א' בתמוז התשע"ח 
)14 ביוני 2018(, בתיק בד"מ 051/2017, החליט להטיל על עורך 
דין איהאב ניקולא, רישיון מס' 41283, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ח' באב התשע"ח )20 ביולי 2018( עד 
יום י"ג בשבט התשע"ט )19 בינואר 2019(.

י' באב התשע"ח )22 ביולי 2018(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  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 
בתמוז  ג'  מיום  בישיבתה  מיתר,  המקומית  המועצה  מינתה 
התשע"ז )27 ביוני 2017(, את שוקי מנשה למנהל ארנונה לעניין 

החוק האמור.

כ"ח בסיוון התשע"ח )11 ביוני 2018(
)חמ 3-265-ה2(

אבנר בן גרא  
ראש הרשות המקומית מיתר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

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 

י"ח באב התשע"ח )30 ביולי 2018(.

תיאור המקרקעין

המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' 60183/הים התיכון 
)חלק מהמים הטריטוריאליים של מדינת ישראל(.

ז' באב התשע"ח )19 ביולי 2018(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

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

התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גושי  של  הזכויות  לוח  כי  מודיע  אני 
למשך  היום,  הוצג  אביב,  תל  נפת  תיכון  ים   ,60189  ,60184
לשכת  המקרקעין  הסדר  פקידת  בלשכת  לעיון  ימים,   30

הממשלה,  קריית   ,125 בגין  מנחם  דרך  אביב,  תל   הסדר 
ובלשכת  הנכסים,  אגף  חיפה,  בעיריית  אביב,  תל   ,7 קומה 

הממונה על מחוז המרכז, משרד הפנים, שד' פלי"ם 15, חיפה.

ג' באב התשע"ח )15 ביולי 2018(

תמר אריאל-זילברברג  
פקידת הסדר המקרקעין  

ומפקחת על רישום המקרקעין                                         
מחוזות תל אביב והמרכז  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 
מינוי מפרק והודעה לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אגודה   - סי.אס.  גליל  האגודה  פירוק  על  בזה  מצווה  אני 

שיתופית חקלאית בע"מ, מס' האגודה: 57-005738-0.

לפקודת האגודות   48 סעיף  לפי  ובתוקף סמכותי  לזאת  אי 
רימון, ממשרד  דנית  עו"ד  את  למפרקת  ממנה  אני  השיתופיות 

מאיר ליפא ושות', רח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו 6423902.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מהאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרקת בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי המען הנ"ל.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

י"ז באב התשע"ח )29 ביולי 2018(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

החלפת מפרק

בעניין: קיבוץ אמת"י )להלן - האגודה(.

מס' תיק: 57-002823-3.

ובעניין: החלפת מפרק.

האגודות  לפקודות   48 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
האגודות  לתקנות   7 תקנה  להוראות  ובהתאם  השיתופיות 
השיתופיות )פירוק(, התשמ"ד-1984, אני מבטל בזה את מינוי 
המפרק עו"ד יעקב אברהמי, התנועה הקיבוצית, רח' ליאונרדו 
עו"ד  את  במקומו  וממנה   ,61400 תל–אביב-יפו   ,13 וינצ'י  דה 
טל'  ,61400 תל–אביב-יפו  וינצ'י,  דה  לאונרדו  מרח'  גנז,   אמיר 

03-6925364, פקס' 03-6951150.

צו הפירוק ניתן ביום 20.3.2001, ופורסם בילקוט הפרסומים 
4978, התשס"א, עמ' 2259.

י"ז באב התשע"ח )29 ביולי 2018(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות

תוצרת  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   2.4.2017 וביום  הואיל   )1(
אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  חקלאית  אגודה   - ואשראי 
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 ,7485 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-000309-5
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,5137 עמ'  התשע"ז, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,29.7.2018
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

חשב  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   16.11.2004 וביום  הואיל   )2(
וצו   ,57-002132-9 אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  אגודה 
 ,1072 עמ'  התשס"ה,   ,5358 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה 
ניתנת   ,29.7.2018 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל 
האגודות  מספר  נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה 
כגוף  חדלה האגודה מלשמש  ומאותה שעה  השיתופיות 

מאוגד.

בוצרי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   11.5.2011 וביום  הואיל   )3(
אגודה מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  גת 
 ,6257 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-002805-0
ביום  הנ"ל הושלם  והפירוק  והואיל   ,5179 עמ'  התשע"א, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,29.7.2018
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

פלדות  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   17.6.2012 וביום  הואיל   )4(
מיקרו זיווד - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 
 ,6444 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004939-5
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,5219 עמ'  התשע"ב, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,18.7.2018
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

ו' באב התשע"ח )18 ביולי 2018(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

נדלן נטו מערכות מידע בע"מ
)ח"פ 51-297982-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.8.2018, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' ריב"ל 22, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו בלייר, עו"ד, מפרק  

סי.איי.אן.די בע"מ
)ח"פ 51-360623-6(

)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 16.9.2018, בשעה 17.00, במשרדו של המפרק, קיבוץ 
משמרות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניצן בן צבי, עו"ד, מפרק  

הראל מנהטן ברודווי 1633 בע"מ
)ח"פ 51-466731-0(

)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 4.10.2018, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, רח' אבא 
הלל 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלי גביש, עו"ד, מפרקת  

הרצליה ה.צ.ל שירותי ייעוץ וניהול בע"מ
)ח"פ 51-496945-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המניות  בעלת  של  סופית  אסיפה  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח 
בכתובת:   ,11.30 בשעה  ביום 10.10.2018,  תתכנס  הנ"ל  החברה   של 
Fifth Avenue, New York, NY 10176, USA 551, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו"ד, מפרק  

ניסימו וואן בע"מ
)ח"פ 51-454226-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
חברת  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,14.10.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סיטי וונצ'ר תל אביב בע"מ, רח' החשמונאים 91, קומה 1, תל 
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור ברבי, עו"ד, מפרק  

טלטרון בע"מ
)ח"פ 51-012315-1(

)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 
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רח'  תתכנס ביום 23.10.2018, בשעה 14.00, במשרדו של המפרק, 
בגין 5/3, יהוד 5647803, דוא"ל: tzvika424@gmail.com, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק  

אמריקן אנרג'י שיכון ופיתוח אולימפוס לניהול בע"מ
)ח"פ 51-456953-2(

)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'  תתכנס ביום 30.10.2018, בשעה 14.00, במשרדו של המפרק, 
בגין 5/3, יהוד 5647803, דוא"ל: tzvika424@gmail.com, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק  

א.ש תומר בנייה בע"מ
)ח"פ 51-307689-3(

)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   ,25.7.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ישעיהו  מרח'  אפי,  שלמה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנביא 43/5, מודיעין, 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.

שלמה אפי, מפרק

א.ש תומר בנייה בע"מ
)ח"פ 51-307689-3(

)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 
ישעיהו  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,3.10.2018 ביום  תתכנס 
הנביא 43/5, מודיעין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה אפי, מפרק  

ליס פסגות שירותים בע"מ
)ח"פ 51-351436-4(

)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 12.9.2018, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

בי.אי.אן.ידידיה דיימונדס בע"מ
)ח"פ 51-482531-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11.7.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אמיר רשף, מקיבוץ שניר 1225000, 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.

 18.11.2018 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.

אמיר רשף, עו"ד, מפרק

יזהר אייל ונצ'רס קבוצת השקעות בע"מ
)ח"פ 51-492093-3(

)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   ,19.7.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אפרת סטר, מרח' דרך השלום 53, גבעתיים, 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.
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נ.ט.ע עפר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-408071-2(

)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   ,22.7.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יעל קייסר, מרח' הנגר 10, כפר סבא, 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 22.11.2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.30, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יעל קייסר, עו"ד, מפרקת

סטריקס בע"מ
)ח"פ 51-547876-6(

)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   ,26.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טל יצחק רון, מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.11.2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

טל יצחק רון, עו"ד, מפרק

מקס - פיטנס בע"מ
)ח"פ 51-177497-8(

)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 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.11.2018, 
ים  בת   ,7 יוסף  בן  שלמה  רח'  אייל,  יזהר  אצל   ,18.00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,5940210
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרת סטר, עו"ד, מפרקת

ניהול ויזמות כרמל )2010( בע"מ
)ח"פ 51-449445-9(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את אלון קשדן, מרח' ירושלים 28, חדרה, למפרק 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22.11.2018, 
בשעה 09.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלון קשדן, מפרק

י.א קראוס השקעות בע"מ
)ח"פ 51-522085-3(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 22.7.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אור קראוס, מרח' 

היצירה 29, רמת גן, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22.11.2018, 
בשעה 10.00, במשרד עו"ד קראוס, אביחצירא, 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.

אור קראוס, מפרק
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 31.12.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
לשם  ברק,  בני   ,9 מצדה  רח'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אשר תובל, עו"ד, מפרק

ש.ל. בר קפה בע"מ
)ח"פ 51-317957-2(

)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   ,7.8.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
אלי רואש, משד' המגינים 56, ת"ד 33707, חיפה 3133602, 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.

 ,7.10.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלי רואש, רו"ח, מפרק

לורנצו שרותי קפה )2006( בע"מ
)ח"פ 51-387044-4(

)בפירוק מרצון(

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

ננמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.8.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
אלי רואש, משד' המגינים 56, ת"ד 33707, חיפה 3133602, 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.

 ,7.10.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלי רואש, רו"ח, מפרק

התקבלה   ,26.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

טל יצחק רון, מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.11.2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

טל יצחק רון, עו"ד, מפרק

טוניטק בע"מ
)ח"פ 51-226860-8(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 10.7.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טוני פורניס, מרח' 

סוקולוב 9, כפר סבא, 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.

 ,2.12.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

טוני פורניס, מפרק

שיר ליז אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-358419-3(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
1, הרצליה,  ים  עו"ד אשר תובל, מרח' רמת  ולמנות את  מרצון 

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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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי לזר, 
מרח' יגאל אלון 94, תל אביב 6789139, 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.

 ,5.12.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  לזר,  שטראוס  חשבון  רואי  במשרדי   ,10.00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי לזר, מפרק

ד.ש.י.ר  ניהול בע"מ
)ח"פ 51-438812-3(

)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   ,23.7.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי לזר, 

מרח' יגאל אלון 94, תל אביב 6789139, 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.

 ,5.12.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  לזר,  שטראוס  חשבון  רואי  במשרדי   ,09.30 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי לזר, מפרק

ס.מ.ב השקעות בע"מ
)ח"פ 51-533192-4(

)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   ,23.7.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי לזר, 

מרח' יגאל אלון 94, תל אביב 6789139, 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.

 ,5.12.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  לזר,  שטראוס  חשבון  רואי  במשרדי   ,09.00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 

א. יעד בניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-248685-3(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.4.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי עובד, ממושב 

אשתאול 267, 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 15.10.2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלי עובד, מפרק

ירון מויאל עו"ד
)ח"פ 51-454824-7(

)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, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
ירושלים,   ,36 היסוד  קרן  מרח'  מויאל,  ירון  את  ולמנות  מרצון 

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.

 ,2.12.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ירון מויאל, מפרק

מ.ל.א.ד שרותים משפטיים בע"מ
)ח"פ 51-560394-2(

)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   ,24.7.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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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.

שרון סגל, מפרק

סי. טרי.די. פתרונות מציאות עבודה בע"מ
)ח"פ 51-480915-1(

)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 
החלטה  התקבלה   ,7.8.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 ,5 שני  מרח'  נבו,  יוני  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שמשית, 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.

יוני נבו, מפרק

דנה נעמה הנדסה ויעוץ בע"מ
)ח"פ 51-466992-8(

)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 
ביום 25.7.2018, התקבלה החלטה  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר נתן, מרח' מחניים 9, רמת 

גן, למפרק החברה.

עופר נתן, מפרק

תו חנס תעש-מור בע"מ
)ח"פ 51-150288-2(

)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 27.6.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידית קוזניצקי, מרח' 

זרחין 10, רעננה, למפרקת החברה.

עידית קוזניצקי, עו"ד, מפרקת

הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 
בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי לזר, מפרק

רפי שאול ניהול וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-330396-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,5.7.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
שאול,  דרור  רפאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מקיבוץ רביבים 85515, 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.

רפי שאול, עו"ד, מפרק

פלוטר הכרמל בע"מ
)ח"פ 51-142449-1(

)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   ,22.7.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רות ווקס, מרח' אם הקבוצות 53, 

הוד השרון, 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.

רות ווקס, מפרקת

נוליו בע"מ
)ח"פ 51-387784-5(

)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 
ביום 27.7.2018, התקבלה החלטה  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון סגל, מרח' אריה שנקר 16, 

הרצליה 4672516, למפרק החברה.
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