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הכרזה על מצב חירום
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בהתאם לסעיף  38לחוק–יסוד :הממשלה  ,ועל פי הצעת
הממשלה ,הכריזה הכנסת בישיבתה ביום שני ,ג' בחשוון
התשע"ח ( 23באוקטובר  )2017על מצב חירום לתקופה שמיום ג'
בחשוון התשע"ח ( 23באוקטובר  )2017עד יום א' באלול התשע"ח
( 12באוגוסט .)2018
1

ג' בחשוון התשע"ח ( 23באוקטובר )2017
(חמכ)2000040-
יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה על קביעת ממלאת מקום לראש הממשלה
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )3לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיפים (16ב) ו–(ג) לחוק–יסוד:
הממשלה ,2קבעה הממשלה כי השרה מירי רגב תמלא את מקום
ראש הממשלה ביום ז' בחשוון התשע"ח ( 27באוקטובר ,)2017
משעה  8.00עד סיום הבדיקה הרפואית שאותה יעבור ראש
הממשלה.
י"ט בחשוון התשע"ח ( 8בנובמבר )2017
(חמ -3-3281ה)8
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה על מינוי חבר במועצת מקרקעי ישראל
לפי חוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך1960-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף 4א(א)( )5לחוק רשות
מקרקעי ישראל ,התש"ך ,11960-החליטה הממשלה למנות את חגי
רזניק לחבר במועצת מקרקעי ישראל כנציג שר הבינוי והשיכון.
כ"ט באלול התשע"ז ( 20בספטמבר )2017
(חמ )3-4356
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;57התשס"ט ,עמ' .318

הודעה על פטור חד–פעמי מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -חוק המינויים) ובהתאם
לסעיף  26לחוק הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול,
התשע"ז 22017-ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה ,החליטה
הממשלה להתיר ,בתנאים שיפורטו להלן ,את מינוי עובדי
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול
(להלן  -הרשות הלאומית) למשרות בשירות המדינה בפטור
מחובת המכרז לפי סעיף  19לחוק המינויים ,וזאת עקב סגירת
הרשות הלאומית (כתאגיד סטטוטורי) והקמת הרשות למאבק
באלימות ,בסמים ובאלכוהול במשרד לביטחון הפנים.
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110
ס"ח התשע"ז ,עמ' .1136

1 938

הפטור מחובת המכרז כאמור לעיל יהיה כפוף לאישור נציב
שירות המדינה ,או מי שהוא הסמיך לכך ,על פי המלצת המנהל
הכללי של המשרד לביטחון הפנים ובכפוף לתנאים האלה:
( )1ההעברה תתבצע למשרה במשרד לביטחון הפנים באותו
תפקיד או בתפקיד דומה למשרה שאותה ביצע העובד
ברשות הלאומית;
( )2מתח הדרגות הצמוד למשרה בשירות המדינה יהיה
עד דרגה ( 43-41מח"ר) או הדרגות המקבילות אליהן
בדירוגים האחרים;
( )3נציב שירות המדינה לא יאשר את הפטור ממכרז למועמד
אשר אינו עומד בדרישות הסף למשרה ,אלא אם כן ניתן
לכך אישור מיוחד של ועדת חריגים שימנה הנציב ועל פי
אמות מידה שיקבע;
( )4העובד יידרש לעמוד בתקופת הניסיון בתפקידו בשירות
המדינה בהתאם לסעיף  13.83לתקשי"ר;
( )5מינוי העובד לשירות המדינה יהיה בכפוף לשאר הסייגים
לקבלת עובדים לשירות המדינה ,בהתאם להוראות הדין
והתקשי"ר.
י"ט בחשוון התשע"ח ( 8בנובמבר )2017
(חמ )3-274
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1קבעה הממשלה ,כי השר יריב לוין יזמן את ישיבות
הממשלה וינהלן מיום י"ב בחשוון התשע"ח ( 1בנובמבר )2017
עד יום ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר .)2017
על פי סעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,22001-נמסרה
הודעה לכנסת.
כ' בחשוון התשע"ח ( 9בנובמבר )2017
(חמ -3-3281ה)25
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .168

הודעה על מינוי יושבת ראש מועצת הרשות השנייה
לטלוויזיה ורדיו
לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן1990-
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה למנות ,בהתאם
להוראת סעיף (7א) לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו,
התש"ן ,11990-ולפי המלצת שר התקשורת ,את יוליה שמאלוב-
ברקוביץ' ליושבת ראש מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו
במקום אוה מדז'יבוז'.2
י"ט בחשוון התשע"ח ( 8בנובמבר )2017
(חמ -3-2282ה)2
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התש"ן ,עמ' .59
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .1726

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

הודעה על מינוי מנהל רשות החברות הממשלתיות

חידוש מינוי שמאית מקרקעין לוועדה המייעצת
לעניין קביעת רשימת השמאים המכריעים

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (52ב) לחוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה ,11975-החליטה הממשלה למנות ,לפי
הצעת שר האוצר ,את יעקב קוינט לתפקיד מנהל רשות החברות
הממשלתיות במשרד האוצר במקום אורי יוגב.2

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 202ד(א)( )4לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ולפי המלצת הארגון המייצג את המספר הגדול
ביותר של שמאי מקרקעין בישראל ,אני מחדשת את מינויה של
שמאית המקרקעין עאידה-עדאלה ג'באלי 2לחברה ברשימת
שמאי מקרקעין ,לצורך קביעתה בוועדה המייעצת.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ז בחשוון התשע"ח ( 6בנובמבר )2017
(חמ -3-3530ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .34

לפי חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה1975-

י"ט בחשוון התשע"ח ( 8בנובמבר )2017
(חמ -3-507ה)1
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשל"ה ,עמ' .132
י"פ התשע"ד ,עמ' .270

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את מרדכי (מוטי) לוי ,שופט של בית
משפט שלום ,להיות סגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז
הדרום ,מיום י"ב בחשוון התשע"ח ( 1בנובמבר .)2017
י"ג בתשרי התשע"ח ( 3באוקטובר )2017
(חמ -3-60ה)5
1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף (6א) לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה ,אנו
ממנים בזה את צבי פרנקל ,שופט של בית הדין האזורי לעבודה,
להיות סגן נשיא בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
(חמ -3-1563ה)3
איילת שקד
חיים כץ
שרת המשפטים
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשע"ב ,עמ' .303
 2י"פ התשע"ז ,עמ' .1312

מינוי נציגה לוועדת ההיגוי של מטה הסנקציות
לפי חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (27ג)( )4לחוק המאבק בתכנית
הגרעין של איראן ,התשע"ב ,12012-אני ממנה את לימור
תוסייה כהן ,לנציגת משרד המשפטים בוועדת ההיגוי לפי
החוק האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ז בחשוון התשע"ח ( 6בנובמבר )2017
(חמ )3-5575
איילת שקד
שרת המשפטים
 1ס"ח התשע"ב ,עמ' .634

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

חידוש מינוי חבר לוועדה המייעצת לעניין קביעת
רשימת השמאים המכריעים
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ד(א)( )7לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,אני מחדשת את מינויו של
איל גלעד ,2נציג הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר
של קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות בישראל ,לחבר בוועדה
המייעצת לפי החוק.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ז בחשוון התשע"ח ( 6בנובמבר )2017
(חמ -3-3530ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
 2י"פ התשע"ד ,עמ' .6287

מינוי נציג שרת המשפטים במועצת הרשות
לפיתוח הגליל
לפי חוק הרשות לפיתוח הגליל ,התשנ"ג1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א)( )1לחוק הרשות לפיתוח
הגליל ,התשנ"ג ,11993-אני ממנה את מופיד גאנם ,לנציגי
במועצת הרשות לפיתוח הגליל.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ז בחשוון התשע"ח ( 6בנובמבר )2017
(חמ )3-2476
איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשנ"ג ,עמ' .138

מינוי ממלאת מקום נציג הדור הצעיר במועצה
הארצית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב)( )14וסעיף 48א לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את ליאת הלב"ץ לממלאת
מקום נציג הדור הצעיר במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

1939

מינוי ממונה על תלונות ילדים בהשמה חוץ–ביתית

תוקף המינוי מיום חתימתו.
ו' בחשוון התשע"ח ( 26באוקטובר )2017
(חמ -3-7ה)1

לפי חוק אומנה לילדים ,התשע"ו2016-
משה כחלון
שר האוצר

הודעה על מינוי חברה ברשות ניירות ערך
לפי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
לפי סעיף (3ד) לחוק ניירות נרך ,התשכ"ח , 1968-אני מודיע,
כי מיניתי ביום כ"ה בחשוון התשע"ח ( 14בנובמבר  )2017את
ענת גואטה לחברה ברשות ניירות ערך.
1

כ"ו בחשוון התשע"ח ( 15בנובמבר )2017
(חמ )3-84
משה כחלון
שר האוצר
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשמ"ח ,עמ' .188

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים
לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי
עבודה) ,התשט"ז1956-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי ,לפי תקנה  1לתקנות הביטוח
הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ,התשט"ז- 11956-
קבעתי כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו
ברשימת הפוסקים הרפואיים:
ד"ר רונן ליבסטר ,רישיון מס' 29336
ד"ר רוברט סימקוביץ ,רישיון מס' .19045

בתוקף סמכותי לפי סעיף (56ב) לחוק אומנה לילדים,
התשע"ו ,12016-אני ממנה את עובדת סוציאלית סימונה
שטינמץ ,מספר רישום  ,12278לממונה על תלונות ילדים
המושמים באומנה ובמסגרת השמה חוץ–ביתית אחרת ,לפי
החוק האמור.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
(חמ )3-5571
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשע"ו ,עמ' .587

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד
היילוד) ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (20ג) לחוק הסכמים לנשיאת
עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו ,11996-אני
ממנה את רויטל קריתי ,מספר רישום  ,20878לעובדת סוציאלית
באזור ירושלים ,לעניין החוק האמור.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
(חמ -3-2769ה)1
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .176

תוקף המינוי האמור הוא עד תום  3שנים ממועד פרסומם
ברשומות.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
(חמ -3-89ה)1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ק"ת התשט"ז ,עמ'  ;864התשע"ו ,עמ' .972

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים
לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק אימוץ ילדים ,התשמ"א1981-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (36ב) לחוק אימוץ ילדים,
התשמ"א ,11981-אני ממנה את רויטל קריתי ,מספר רישום ,20878
לעובדת סוציאלית באזור ירושלים ,לעניין החוק האמור.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
(חמ -3-475ה)7
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;293התשע"א ,עמ' .81

בתוקף סמכותי לפי סעיף (187ב) ו–(187ב )1לפי חוק סדר הדין
הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,11982-אני ממנה את בתיה
בברלי לוונטל ,מספר רישום  ,28008עובדת ציבור כלל ארצית,
לערוך תסקירי נפגע  -קטינים לעניין הסעיף האמור.
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
(חמ )3-2759
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשס"ז ,עמ' .456

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים
לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי
נכות רפואית ,מינוי ועדות לעררים והוראות שונות),
התשמ"ד1984-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי תקנה  19לתקנות הביטוח
הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית ,מינוי ועדות
לעררים והוראות שונות) ,התשמ"ד ,21984-קבעתי כי הרופא ד"ר
מיכאל שלפמן ,רישיון מס'  14858ייכלל ברשימת חברי ועדה
רפואית לעררים.
1
2
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י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
ק"ת התשמ"ד ,עמ' .1377

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

תוקף המינוי האמור עד תום  3שנים ממועד פרסומו
ברשומות.
ט"ז בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2017
(חמ -3-89ה)2
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

ואת טלי הירש-שרמן ,לממלאי מקום נוספים לנציגי במועצה
הארצית לתכנון ולבנייה 2ולחברה בעלת הכשרה מקצועית
בענייני שיכון ובנייה 3במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.
אין במינוי זה כדי לגרוע מתוקפו של מינוי ממלאי המקום
הנוספים.
י"ז בחשוון התשע"ח ( 6בנובמבר )2017
(חמ -3-7ה)1
יואב גלנט
שר הבינוי והשיכון

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,1968-ולפי חוק החומרים
המסוכנים ,התשנ"ג1939-
בתוקף סמכותי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן ,של
החיקוק המפורט בטור ב' לצדם ,אני מסמיך את ח'וזאם זריק,
בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם:
טור א'

טור ב'

(6א)

חוק רישוי עסקים,
1
התשכ"ח1968-

1

חוק החומרים המסוכנים,
2
התשנ"ג1993-

טור ג'
נותנת אישור
ממונה

הסמכות אלה יעמדו בתוקפן כל עוד המוסמך משמש
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.
כ"ז באלול התשע"ז ( 18בספטמבר )2017
(חמ -3-2495ה)1
1
2

זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשע"ז ,עמ' .79
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .28

החלטה
לפי סעיף (101ג) לחוק השידור הציבורי הישראלי,
התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (101ג) לחוק השידור הציבורי
הישראלי ,התשע"ד ,12014-ובהסכמת מנהל רשות האכיפה
והגבייה במשרד המשפטים ,אני מחליט כי גביית חובות האגרה
בעד החזקת מקלט טלוויזיה שטרם נפתח בגינם תיק בהוצאה
לפועל ,תתבצע בידי המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות לפי
חוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות ,התשנ"ה.21995-
כ"ג בחשוון התשע"ח ( 12בנובמבר )2017
(חמ )3-5574
איוב קרא
שר התקשורת
1
2

ס"ח התשע"ד ,עמ' .778
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .170

מינוי ממלאי מקום לנציג שר הבינוי והשיכון
ולחברה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון
ובנייה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ב)((2 ,)2ב)( )4ו–48א(א) לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את אילן טייכמן

2
3

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את
התקן הרשמי הזה:
"ת"י  900חלק  - 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירי קירור ,למכשירי גלידה
ולמכשירים לייצור קרח ,מספטמבר ;"22014
במקומו יבוא:
"ת"י  900חלק  - 2.24בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירי קירור ,למכשירי גלידה
ולמכשירים לייצור קרח ,מנובמבר ."2017
התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .38488
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
כ"ד בחשוון התשע"ח ( 13בנובמבר )2017
(חמ -3-95ה)4
אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .1726
 3י"פ התשס"ט ,עמ'  ;5765התשע"ז ,עמ' .8488

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את
התקן הרשמי הזה:
"ת"י  - 60400בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי
מדלק ,מספטמבר ;"22013
במקומו יבוא:
"ת"י  - 60400בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי
מדלק ,מנובמבר ."22017
התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .38488
1
2

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשל"ו ,עמ'  ;253התש"ן ,עמ' .168

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

י"פ התשע"ז ,עמ' .6967
יפ התשע"ז ,עמ' .8004

3

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
י"פ התשס"ב ,עמ'  ;2165התשע"ד ,עמ' .815
י"פ התשס"ט ,עמ'  ;5765התשע"ז ,עמ' .8488

1941

הודעה בדבר שינוי בתקנים

תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
כ"ד בחשוון התשע"ח ( 13בנובמבר )2017
(חמ -3-95ה)4
אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את
התקן הרשמי הזה:
"ת"י  60998חלק  - 2.3התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש
ביתי ולשימושים דומים :דרישות מיוחדות להתקני חיבור
נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד ,מדצמבר ;"22009
במקומו יבוא:
"ת"י  60998חלק  - 2.3התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש
ביתי ולשימושים דומים :דרישות מיוחדות להתקני חיבור
נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד ,מנובמבר ;"2017
התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .38488
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
כ"ד בחשוון התשע"ח ( 13בנובמבר )2017
(חמ -3-95ה)4
1
2
3

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
י"פ התש"ע ,עמ' .1667
י"פ התשס"ט ,עמ'  ;5765התשע"ז ,עמ' .8488

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את
התקן הרשמי הזה:
"ת"י  20חלק  - 2.5מנורות :מנורות הצפה ,מספטמבר ;21998
במקומו יבוא:
"ת"י  20חלק  - 2.5מנורות :דרישות מיוחדות  -מנורות הצפה
 מנובמבר ."2017התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .38488
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
כ"ד בחשוון התשע"ח ( 13בנובמבר )2017
(חמ -3-95ה)4
1
2
3

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
ק"ת התשס"ג ,עמ' .308
י"פ התשס"ט ,עמ'  ;5765התשע"ז ,עמ' .8488
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לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  466חלק  - 1חוקת הבטון :עקרונות כלליים ,גיליון תיקון
מספר  5מספטמבר  2017למהדורה מיוני  2003ולגיליונות
התיקון מדצמבר  ,2005מינואר  ,2009ממאי  2012ומנובמבר
;2016
ת"י  5280חלק  - 3אנרגיה בבניינים :מערכות אקלום (חימום,
אוורור ומיזוג אוויר) ,גיליון תיקון מספר  ,1מספטמבר 2017
למהדורה מיולי .2013
ח' בתשרי התשע"ח ( 28בספטמבר )2017
(חמ -3-95ה)5
אילן כרמית
ממלא מקום של המנהל הכללי
של מכון התקנים הישראלי
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה בדבר שינוי בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  5826חלק  - 1מנהור :מונחים והגדרות ,גיליון תיקון מספר
 1מאוקטובר  2017למהדורה ממאי ;2011
ת"י  - 6289מערכת אספקת חשמל במגע עילי בעבור אוטובוס
חשמלי המשתמש בקבלי–על ,גיליון תיקון מספר 1
מאוקטובר  2017למהדורה מנובמבר ;2014
ת"י  - 28004מערכות ניהול אבטחה לשרשרת האספקה -
קווים מנחים ליישום התקן הישראלי; ת"י  ,28000גיליון
תיקון מספר  1מאוקטובר  2017למהדורה מספטמבר .2011
י"א בחשוון התשע"ח ( 31באוקטובר )2017
(חמ -3-96ה)5
אילן כרמית
ממלא מקום של המנהל הכללי
של מכון התקנים הישראלי
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובא לידיעת השר
לביטחון הפנים (להלן  -השר) כי ביום ה' בחשוון התשע"ח (25
באוקטובר  )2017כנס בנושא "נכסי וואקף איסלמיים ומבנים
נוצרים בירושלים ומכירתם ליהודים" במלון סנט ג'ורג' בירושלים
של או מטעם או בחסות הרשות הפלסטינית וזאת בלי שניתן לכך
היתר בכתב ,כנדרש בסעיף (3א) לחוק ,הוציא השר ביום ה' בחשוון
התשע"ח ( 25באוקטובר  ,)2017צו לפי סעיף (3ב) לחוק ,המורה -
1

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ו ,עמ'  ;40התשנ"ח ,עמ' .22

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

( )1שלא לקיים את האירוע בכתובת האמורה ,או בכל מקום
אחר בתחומי מדינת ישראל;

( )5הודעה על המקום שבו תתקיים הבחינה ושעת הבחינה
תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור;

( )2למחזיק במקום ולכל אדם המנהל ,המפעיל ,הפועל
במסגרת האירוע למנוע את קיומו ו/או לא לאפשר את
המשך קיומו בכתובת האמורה או בכל מקום אחר בתחומי
מדינת ישראל.

( )6מועמד אשר עבר בהצלחה את הבחינה בכתב יזומן לבחינה
בעל פה.

כ"ז בחשוון התשע"ח ( 16בנובמבר )2017
(חמ )3-2824
אברהם אדרי
המזכיר הביטחוני
המשרד לביטחון הפנים

כ"ו בחשוון התשע"ח ( 15בנובמבר )2017
(חמ -3—69ה)1
משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,
מקומן ומועדיהן

מינוי מפקחים

לפי תקנות סוכני המכס ,התשכ"ה1965-

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-

בהתאם לתקנות  19ו– 20לתקנות סוכני המכס ,התשכ"ה,11965-
אני מודיע על בחינות למועמדים לפקידים רשויים:

בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (5א) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 21985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את נושאי המשרה
"מנהל תחום מס קניה" ברשות המסים בישראל ,למפקחים לגבי
העבירות המינהליות המפורטות בסימן ג' ובסימן ד' לחלק השני
לתוספת לתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -חיקוקי מסים),
התשמ"ז ,21987-וזאת לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק.
כ"ו בחשוון התשע"ח ( 15בנובמבר )2017
(חמ )3-1923

()1
()2
()3
()4

משה אשר
מנהל רשות המסים
1
2
3

בית המכס ,שער הנמל  ,3חיפה;
בית המכס ,רחוב ישראל גלילי 3א ,ראשון לציון;

י"פ התשע"ז ,עמ' .7572
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ח ,עמ' .144
ק"ת התשמ"ז ,עמ'  ;906התשע"ו ,עמ' .196

בית המכס ,רחוב כנפי נשרים  ,66בית כנפי האלה ,ירושלים;
בית המכס ומע"מ ,נמל אילת ,אילת.
טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;

הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס
לפי תקנות סוכני המכס ,התשכ"ה1965-
בהתאם לתקנות  19ו– 20לתקנות סוכני המכס ,התשכ"ה,11965-
אני מודיע על בחינות למועמדים לסוכני מכס:
( )1נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי בחינות
לסוכן מכס;2
( )2הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה;

( )5הודעה על המקום שבו תתקיים הבחינה ושעת הבחינה
תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור;
( )6מועמד אשר עבר בהצלחה את הבחינה בכתב יזומן לבחינה
בעל פה.
כ"ו בחשוון התשע"ח ( 15בנובמבר )2017
(חמ -3-60ה)1-2

( )3הבחינות ייערכו בימים אלה:
יום א' ,ל' בניסן התשע"ח ( 15באפריל ;)2018

1

יום א' ,י"ד באייר התשע"ח ( 29באפריל ;)2017

2

יום א ,ז' באייר התשע"ח ( 22באפריל ;)2018
יום א ,כ"א באייר התשע"ח ( 6במאי ;)2018
( )4בקשה להיבחן יש להגיש בתוך  30ימים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות באחד מן המקומות המצוינים להלן:
בית המכס ,שער הנמל  ,3חיפה;
בית המכס ,רחוב ישראל גלילי 3א ,ראשון לציון;
בית המכס ,רחוב כנפי נשרים  ,66בית כנפי האלה ,ירושלים;
בית המכס ,נמל אילת ,השער הצפוני ,אילת.
טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;
1

2

ק"ת התשכ"ה ,עמ'  ;1307ע"ר  ,1005תוס'  ,1עמ'  ;340ק"ת התשס"ה,
עמ' .40
י"פ התשנ"ח ,עמ'  ;1230התשס"ד ,עמ' .192

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי בחינות
לפקיד רשוי;2
הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה;
הבחינה בכתב תיערך ביום ה' ,י' בסיוון התשע"ח ( 24במאי
;)2018
את הבקשה להיבחן יש להגיש בתוך  30ימים מיום פרסומה
של הודעה זו ברשומות באחד מן המקומות המצוינים להלן:

משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
ק"ת התשכ"ה ,עמ'  ;1307ע"ר  ,1005תוס'  ,1עמ'  ;40ק"ת התשס"ה,
עמ' .40
י"פ התשנ"ח ,עמ'  ;1230התשס"ד ,עמ' .192

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין–לאומי
לפי תקנות סוכני המכס ,התשכ"ה1965-
בהתאם לתקנות  19ו– 20לתקנות סוכני המכס ,התשכ"ה,11965-
אני מודיע כי:
( )1נושאי הבחינה למועמד למשלח בין–לאומי יהיו כמפורט
בהודעה בדבר נושאי בחינות למשלח בין–לאומי;2
( )2הבחינה תיערך בכתב;
1

2

ק"ת התשכ"ה ,עמ'  ;1307ע"ר  ,1005תוס'  ,1עמ'  ;40ק"ת התשס"ה,
עמ' .58
י"פ התשנ"ו ,עמ' .2278

1943

( )3הבחינה תיערך ביום ה' ,כ"ה באייר התשע"ח ( 10במאי ;)2018
( )4בקשה להיבחן יש להגיש בתוך  30ימים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות באחד מן המקומות המצוינים להלן:
בית המכס ,שער הנמל  ,3חיפה;
בית המכס ,רחוב ישראל גלילי 3א ,ראשון לציון;
בית המכס ומע"מ ,רחוב כנפי נשרים  ,66בית כנפי האלה,
ירושלים;
בית המכס ומע"מ ,נמל אילת ,אילת.

בילקוט הפרסומים התשע"ה ,עמ'  ,2369תתוקן כך שיוחלו
בשטחה חוקי העזר הקובעים עבירות שיסודותיהן דומים
ליסודותיהן של עבירות על חיקוקי סביבה כהגדרתם בחוק.
תוקף התיקון מיום פרסום ההודעה ברשומות כאמור בסעיף
(11ד) לחוק.
י"א בחשוון התשע"ח ( 31באוקטובר )2017
(חמ )3-3951
דרור אהרון
ראש המועצה המקומית גן יבנה

טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;
( )5הודעה על המקום שבו תתקיים הבחינה ושעת הבחינה
תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור.
כ"ו בחשוון התשע"ח ( 15בנובמבר )2017
(חמ -3-69ה)1-3
משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל

מינוי מפקחים
לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11יד(א) לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס( 12000-להלן  -החוק) ,אני ממנה את מי ששמותיהם
מפורטים להלן ,למפקחים לעניין החוק ,וזאת לאחר שעברו
הכשרה כאמור בסעיף 11יד(א)( )3ולאחר שמשטרת ישראל לא
התנגדה למינוים כאמור בסעיף 11יד(א)( )2לחוק:

הודעה על מינוי ממלאת מקום מנהל הארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית חולון ,בישיבתה מיום ט"ז בחשוון
התשע"ח ( 5בנובמבר  ,)2017את אושרית לוי ,לממלאת מקום
מנהל הארנונה לעניין החוק האמור ,במקום אמנון ארץ קדושה.2
כ"ה בחשוון התשע"ח ( 14בנובמבר )2017
(חמ -3-265ה)2
מוטי ששון
ראש עיריית חולון
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשע"ג ,עמ' .3935

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה

אורן גרופי
דקלה אלמוג ברבו
שירה פלח
נופר שרעבי
מג'ד אבוריא
שי-לי קלרו
שירה קרני ראם.
תוקף מינוי זה מיום י"ב בחשוון התשע"ח ( 1בנובמבר )2017
עד יום י"ט באב התשע"ח ( 31ביולי .)2018
י"א בחשוון התשע"ח ( 31באוקטובר )2017
(חמ -3-3166ה)5
שמואל מרדכי
המפקח על היהלומים
 1ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשס"ב ,עמ' .386

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו ,11976-שינתה
מועצת עיריית קריית גת ,בישיבתה מיום כ"ז בתשרי התשע"ח (17
באוקטובר  ,)2017את הרכבי ועדת הערר לעניין החוק האמור ,כך
שרועי זאבי מונה ליושב ראש הרכב א' במקום פליקס פרטוק ,אבי
בוכניק מונה ליושב ראש הרכב ב' במקום חופית אדרי.2
כ"ג בחשוון התשע"ח ( 12בנובמבר )2017
(חמ -3-265ה)1
אבירם דהרי
ראש עיריית קריית גת
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשע"ו ,עמ' .10039

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית ראשון לציון

תיקון הודעה על החלת חוקי עזר  -מועצה מקומית
גן יבנה
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
בתוקף סמכותה לפי סעיף (11ב) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח( 12008-להלן -
החוק) ,לפי הצעת ראש המועצה המקומית גן יבנה ובהסכמת
היועץ המשפטי שלה ,החליטה מועצת גן יבנה בישיבתה מיום
ו' בחשוון התשע"ח ( 26באוקטובר  ,)2017כי ההודעה שפורסמה
1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .534

1 944

לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה
העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו( 12016-להלן
 החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,הסמכתי את עובדי החברההעירונית ראשון לציון לביטחון וסדר ציבורי ששמותיהם
מפורטים להלן לפקחי אכיפת עבירות תעבורה בתחום עיריית
ראשון לציון ,שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי החוק ,לשם
פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:
1

ס"ח התשע"ו ,עמ' .1214

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

		
חן אביטל
		
טל אינדיק
		
ערן חיים
אביתר טסלר
		
שמעון לוי
משה סיקרון
לירן רוזנשטיין

ניסן אברהם
דימיטרי ורבין
שי חיים
יאיר לאוטה
נטלי מגן
אייזק קלי

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם.
י"א בחשוון התשע"ח ( 31באוקטובר )2017
(חמ )3-5348

דב צור
ראש עיריית ראשון לציון

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 28804-11-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בריאות וכושר בע"מ ,ח"פ ,51-286484-4
והמבקש :שלמה פרי ,ע"י ב"כ עו"ד טל גרדל ,מרח' באר
בשדה  ,4ת"ד  ,156נווה אילן ,טל'  ,054-4605727פקס' .02-6501694
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.11.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,27.12.2017בשעה .10.20
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.13.12.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
טל גרדל ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל אביב

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.11.12.2017
העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .11.12.2017
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 8140-11-17
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת יד לאחים  -להצלה מהמסיון ,ע"ר
,58-037163-1
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.11.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.12.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.11.12.2017
העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .11.12.2017
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 8195-11-17
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק האגודה לעידוד משפחות הגיבורים ע"ר
,58-002182-2
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.11.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.12.2017בשעה .8.30

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

פר"ק 11557-11-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דורות שירותי רכב ירושלים ()2013
בע"מ ,ח"פ ,51-488741-3
והמבקשים :יוסף נחמיאס ,אברהם הדר ,יעקב גילאני,
מוחמד עליאן ,מוחמד סליימה ומוחמד נביל ע"י ב"כ עו"ד
מיטל דקל ,מרח' דרך מנחם בגין  ,52מגדל סונול ,קומה  ,18תל
אביב ,טל'  ,03-7788666פקס'  ,03-7788667דוא"ל @meitald
.zeevi-battash.com
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.11.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי

1945

בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.12.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.18.12.2017
העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .18.12.2017

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 24.00
ביום .20.12.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיטל דקל ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 29466-08-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ח"י בצל ירוק בע"מ ,ח"פ ,51-988280-3
והמבקש :חי צדוק סלח ,ע"י ב"כ עו"ד דוד ששון ,מרח'
דניאל פריש  ,3תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.8.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.12.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  9.00ביום
.17.12.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד ששון ,עו"ד
בא כוח המבקש

מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 22098-11-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת תומר ונונו בע"מ ,ח"פ ,51-432912-7
והמבקשים :חאג' יחיא יחיא ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד,
מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר  ,1קומה  ,18רמת גן  ,52573טל'
 ,03-6197688פקס' .03-6198196
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.11.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.12.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .17.12.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל ארד ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 29464-11-17

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 8572-11-17
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת מרכז לילדי צ'רנוביל ,ע"ר ,58-028024-6
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.11.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 31.12.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
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בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אקספיריורס בע"מ ,ח"פ ,51-384629-5
והמבקש :ח'אלד דיאב ,ע"י ב"כ עו"ד ראמי עלי ,מרח' בן
עמי  ,65ת"ד  ,218עכו  ,241010טל'  ,04-9910808פקס' ,04-9911319
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.11.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.1.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  16.00ביום
.10.12.2017

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .17.12.2017
ראמי עלי ,עו"ד
בא כוח המבקש

סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ששון לוי ,עו"ד ,מפרק

פני התבור והגליל בע"מ
(ח"פ )514943265

בבית המשפט המחוזי מרכז

(בפירוק מרצון)
פר"ק 60611-10-17

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מוסך עמק לוד בע"מ ,ח"פ ,51-256686-0
מרח' דרכי משה  ,6לוד,
והמבקשת :ערד הנדסה מכניקה ד.נ .בע"מ ,ח"פ 51-
 ,153941-3ע"י ב"כ עו"ד עמאד מובאריכי ,רישיון מס' ,28486
משד' המגינים  ,58ת"ד  ,33345חיפה ,טל'  ,04-8515125פקס' 04-
 ,8515588דוא"ל .mubadv1@gmail.com
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.10.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.12.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש ,הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .15.12.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עאמד מובאריכי ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אי.אף.אס בע"מ
(ח"פ )510951494
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ששון לוי ,מרח' שד' רוטשילד  ,3תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שימא
אבראהים ,מדבוריה  ,1מיקוד  ,1691000למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,13/01/2018
בשעה  ,21:00אצל 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.
שימא אבראהים ,מפרקת

נ.י.ד .עבודות בניה  2013בע"מ
(ח"פ )514893866
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיכאל איתי טלמור ,מרח' דרך דוד בן גוריון  ,2רמת גן ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,26/04/2018
בשעה  ,12:00אצל 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.
מיכאל איתי טלמור ,עו"ד ,מפרק
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או.ר .עבודות מערכות אלקטרו מכניות בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לאה מוזס ,מרח' החשמונאים  ,100תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.

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

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

(ח"פ )512788258
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לאה מוזס ,מרח' החשמונאים  ,100תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,26/03/2018
בשעה  ,10:00במשרד עורכי דין איבצן-נצר-וולצקי ושות',
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 מוזס ,עו"ד ,מפרקת

קומנג' בע"מ
(ח"פ )513961847
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נועם טרכטר ,מרח' הגליל  ,6כרמיאל ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,1/05/2018
בשעה  ,10:00אצל 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.
נועם טרכטר ,עו"ד ,מפרק

פיטיסל בע"מ
(ח"פ )511996092
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26/03/2018
בשעה  ,10:00במשרד עורכי דין איבצן-נצר-וולצקי ושות',
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 מוזס ,עו"ד ,מפרקת

ס.א.ר .בע"מ
(ח"פ )510422090
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לאה מוזס ,מרח' החשמונאים  ,100תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,26/03/2018
בשעה  ,10:00במשרד עורכי דין איבצן-נצר-וולצקי ושות',
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 מוזס ,עו"ד ,מפרקת

ס.א.ר לבנין ( )1991בע"מ
(ח"פ )511612574
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לאה מוזס ,מרח' החשמונאים  ,100תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,26/03/2018
בשעה  ,10:00אצל משרד עו"ד איבצן-נצר-וולצקי ושות',
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 מוזס ,עו"ד ,מפרקת

איבוט סיסטם פיננשיאל בע"מ
(ח"פ )514150986
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
סוזאנה שרה זוקוב ,מרח' לבונה  ,37מודיעין-מכבים-רעות,
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30/03/2018
בשעה  ,09:00אצל המפרקת ,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.
סוזאנה שרה זוקוב ,עו"ד ,מפרקת

אורין עיצובים בע"מ
(ח"פ )513654244
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גוליה
פרקטר ,מרח' ניסן  ,1אשדוד ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/04/2018
בשעה  ,10:00אצל 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.
גוליה פרקטר ,עו"ד ,מפרקת

קינאור יזמות ושיווק בע"מ
(ח"פ )514786045
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,28/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה שגב ,מרח' הרכבת  ,58תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה שגב ,עו"ד ,מפרק

נכסי יעקב ורחל
(ח"פ )510175961
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,27/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סיון
הניק ,מרח' שפע טל  ,3גבעתיים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
סיון הניק ,עו"ד ,מפרקת

רואדמאפ ר.ד .אר אנד די בע"מ
(ח"פ )515202356
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,29/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
ליבר ,מרח' גיחון  ,4רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

דוד ליבר ,מפרק

משה אבוטבול ,מפרק

ארד מדיה בע"מ

קודסטור ישראל בע"מ

(ח"פ )514650217

(ח"פ )514154517

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26/11/2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יריב קסנר,
מרח' מנורת המאור  ,2תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,28/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק
סלומון ,מרח' נורית  ,1בצרה  ,6094400למפרק החברה.

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

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

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

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

יריב קסנר ,עו"ד ,מפרק

ברק סלומון ,מפרק

אקווספרק בע"מ

אלדר א.ש .פיתוח עסקי בע"מ

(ח"פ )514139823

(ח"פ )513793901

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,29/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז
לבנת ,מרח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן  ,5251107למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,30/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יחיאל סלוק ,מרח' כחלית ההרים  ,12מודיעין-מכבים-רעות
 ,7170842למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רז לבנת ,עו"ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יחיאל סלוק ,עו"ד ,מפרק

א.מ .מוסך החולה  1990בע"מ
(ח"פ )511488371
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,20/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
אבוטבול ,מרח' התמר  ,28בית דגן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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ברגמן הפקות ואירועים בע"מ
(ח"פ )515494607
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19/11/2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שניר משה
מקונן ,מרח' סוקולוב  ,34רמת השרון ,4723503 ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

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

מייקל דיוויס השקעות בע"מ
(ח"פ )514132281
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,9/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ז'אן
אללוף ,מרח' דרך אבא הלל  ,7רמת גן  ,5252204למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד ז'אן אללוף ,מפרק

קינאור יזמות ושיווק בע"מ
(ח"פ )514786045
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14/01/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
הרכבת  ,58תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
משה שגב ,עו"ד ,מפרק

דישס אר דן בע''מ
(ח"פ )515489946
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14/01/2018בשעה  ,13:00אצל המפרק,
רח' זליוונסקי  ,6כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יובל לוי ,מפרק

קי.אי.אר.אי.אמ בע"מ
(ח"פ )512838301
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

תתכנס ביום  ,21/02/2018בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח' הקשת
 ,42תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

רונת סחר בע"מ
(ח"פ )511714206
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25/02/2018בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח' הקשת
 ,42תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

דור  -שביט בע"מ
(ח"פ )514660638
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14/01/2018בשעה  ,11:00אצל אסטליין ושות',
עורכי דין ,רח' אחד העם  ,35תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
חן אלדר ,עו"ד ,מפרקת

שרוליק מדיה בע"מ
(ח"פ )514107234
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14/01/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' אבן
גבירול  ,52תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רענן חמו ,עו"ד ,מפרק

קיי .גולד בע"מ
(ח"פ )514599745
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

1951

הנ"ל תתכנס ביום  ,14/01/2018בשעה  ,10:00אצל יעקב סלומון,
ליפשיץ ושות' ,רח' הצפירה  ,8ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  ,14/01/2018בשעה  ,14:00אצל שנהב ושות' ,עורכי
דין ונוטריון ,רח' הנחושת  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורי קסיר ,עו"ד ,מפרק

סטיבן קנטור ,עו"ד ,מפרק

העוף העולה (מפעל מוצרים)  1995בע"מ

פוליגון שלוש די .בע"מ

(ח"פ )512239997

(ח"פ )513121582

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14/01/2018בשעה  ,17:00אצל המפרקת ,רח' מנורת
המאור  ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14/01/2018בשעה  ,12:00אצל עו"ד דוד פרנק ,רח'
דבורה הנביאה  ,119תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הילית אראל שכטר ,עו"ד ,מפרקת

אהרון פאר ,מפרק

קורטיקס בע"מ

מסאי יזמות בע"מ

(ח"פ )515402345

(ח"פ )514230028

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14/01/2018בשעה  ,10:00אצל  ,AYRעמר
רייטר ז'אן שוכטובית ושות' ,עורכי דין ,רח' ששת הימים  ,30בני
ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14/01/2018בשעה  ,12:00אצל עו"ד דוד פרנק ,רח'
דבורה הנביאה  ,119תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יניב ליניאדו ,מפרק

אחיעד הראל ,עו"ד ,מפרק

ינון רוזנבלום בע"מ

סיאוטיקס סולושנס בע"מ

(ח"פ )513321075

(ח"פ )515481448

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14/01/2018בשעה  ,14:00אצל שנהב ושות' ,עורכי
דין ונוטריון ,רח' הנחושת  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20/01/2018בשעה  ,12:00אצל מפרק ,רח' נעמ"ה
 ,12לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.
ינון רוזנבלום ,מפרק

סטיבן קנטור ,עו"ד ,מפרק

איס  -איק בע"מ

(ע"ר )580485019

(ח"פ )514418524

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,29/11/2017התקבלה החלטה לפרק את

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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עתיד טוב  -מעלה אדומים

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

העמותה מרצון ולמנות את סיימון גקסון ,מרח' שלומציון ,4
אלעזר  ,9094200למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
סיימון גקסון ,עו"ד ,מפרק

המועדון הדיפלומטי בע"מ
(ח"פ )512663659
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נעמן רונן לוי ,מרח' בר כוכבא  ,8גבעת שמואל ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,27/04/2018
בשעה  ,10:00אצל נעמן לוי ,עורך דין ,רח' בזל  ,3פתח תקווה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
נעמן רונן לוי ,עו"ד ,מפרק

ר.ר.ן.ן הפצה בע"מ
(ח"פ )515287183
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נחמיה קייקוב ,מרח' הקשת  ,42תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,27/03/2018
בשעה  ,09:00אצל 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.
נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

לוינסון יעוץ וניהול פרויקטים בע"מ
(ח"פ )514574029
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יהודית דדוש לוינסון ,מרח' יעקב מרידור  ,12תל–אביב-יפו,
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,26/04/2018
בשעה  ,18:00אצל עו"ד שחר זמלר ,רח' אפעל  ,3פתח תקווה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודית דדוש לוינסון ,מפרקת

שישי מוכן בע"מ
(ח"פ )514209402
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד בצלאל יהודה עמואל ,מרח' יפו  ,33בית יואל ,קומה ,4
ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/03/2018
בשעה  ,12:00אצל 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.
בצלאל יהודה עמואל ,עו"ד ,מפרק

תנופה מומנטום בע"מ
(ח"פ )512895129
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ישעיהו שפר ,מרח' נבטים רמת אפעל  ,2רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,08/02/2018
בשעה  ,11:00אצל עו"ד יחזקאל אילון ,רח' דרך בגין מנחם
 ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישעיהו שפר ,מפרק

גבע דור השקעות בע"מ
(ח"פ )513624122
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אברהם יצחק אברמוביץ ,מרח' דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,28/02/2018
בשעה  ,11:00אצל רוזנברג אברמוביץ שנלר ,עורכי דין ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם יצחק אברמוביץ ,עו"ד ,מפרק

פיצה פיאצה בע"מ
(ח"פ )514176395
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתן
ירקוני  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/01/2018
בשעה  ,12:00אצל 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.
מתן ירקוני ,מפרק

עיצוב אלטרנטיבי בע"מ
(ח"פ )513916593
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני
בכר ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,28/01/2018
בשעה  ,12:00אצל 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.
רוני בכר ,מפרק

גרינוולד שירותי יעוץ ישראל בע"מ
(ח"פ )514143452
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייבן
מרטין גרינוולד  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,28/01/2018
בשעה  ,12:00אצל 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.
אייבן מרטין גרינוולד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

רבייבה תל-אביב ניהול בע"מ
(ח"פ )512807033
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קושה
ג'וליאן מוגדם ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,28/01/2018
בשעה  ,12:00אצל 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.
קושה ג'וליאן מוגדם ,מפרק

ארושס השקעות בע"מ
(ח"פ )513869768
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר
ארושס ,מרח' פרופ' שיבא  ,28באר שבע ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,29/01/2018
בשעה  ,09:00במשרדי החברה ,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.
אליעזר ארושס ,מפרק

הלו אנליטיקס בע"מ
(ח"פ )515210870
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אחיאל קראוז  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/01/2018
בשעה  ,12:00אצל 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.
אחיאל קראוז ,מפרק

אומני הבמה בע"מ
(ח"פ )513003350
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני
בכר ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 ,28/01/2018
בשעה  ,12:00אצל 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.
רוני בכר ,מפרק

לד דיזיין בע"מ
(ח"פ )513675132
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני
בכר ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28/01/2018
בשעה  ,12:00אצל 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.
רוני בכר ,מפרק

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יואב ארבן ,מרח' יגאל אלון  ,88תל–אביב-יפו  ,6789128למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יואב ארבן ,עו"ד ,מפרק

שוהם ניוז בע"מ
(ח"פ )512490020

א .הדר ומ .רוזנסקי קבלני בנין בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )510469398

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,04/09/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ליאור זאב קליין ,מרח' יד חרוצים  ,14תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,01/11/2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארנה חנקס,
מרח' אבן גבירול  ,68תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

ליאור זאב קליין ,עו"ד ,מפרק

ארנה חנקס ,עו"ד ,מפרקת

מצוקי רותם בע"מ

א .פ .א .ט .אחזקות בע"מ

(ח"פ )514965318

(ח"פ )512018490

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,27/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רוית ביתן ,מרח' ביאליק  ,155רמת גן  ,5252346למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,23/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אייל חנין ,מרח' שד' יצחק רבין  ,6באר יעקב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

רוית ביתן ,עו"ד ,מפרקת

אייל חנין ,עו"ד ,מפרק

המסגר השקעות בע"מ

בית בנוף כנרת בע"מ

(ח"פ )514978626

(ח"פ )514821362

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,22/11/2017

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,28/11/2017
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ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלכס רז,
מרח' אמיר גלבוע  ,19תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלכס רז ,מפרק

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,16/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאור
קסוס ,מרח' יונה צבי פינשטיין  ,15ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מאור קסוס ,מפרק

וויז'ן מ.ר .אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )514265495
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,16/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאור
קסוס ,מרח' יונה צבי פינשטיין  ,15ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מאור קסוס ,מפרק

לי-אל מוניות בע"מ
(ח"פ )513695981
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקץ
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23/11/2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה צפריר ,מרח'
יונה צבי פינשטיין  ,15ראשון לציון ,למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רבקה צפריר ,מפרקת

ארז ספיר סיסטם בע"מ
(ח"פ )514165349
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10/01/2018בשעה  ,15:00במשרדי המפרק ,רח'
רוטשילד  ,78ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יעקב אברהמוב ,עו"ד ,מפרק

א.ש.ר .פירות וירקות בע"מ
(ח"פ )513338665
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10/01/2018בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
דרך בגין  ,154תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
חיים גדעון גל ,עו"ד ,מפרק

דר-שלו-טל פרסום ושיווק ( )1994בע"מ
(ח"פ )512012816
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10/01/2018בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח'
יגאל אלון  ,96תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יגאל רוזנקרנץ ,עו"ד ,מפרק

איי ג'י גרופ בע"מ
(ח"פ )514860220
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,11/01/2018בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח'
יגאל אלון  ,96תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יגאל רוזנקרנץ ,עו"ד ,מפרק

אדפרוש מדיה אבולושיינס
(ח"פ )514409671
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15/01/2018בשעה  ,15:00אצל זיסמן אהרוני גייר
ושות' ,רח' שד' רוטשילד  ,45תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

בוסתן הדרי השרון ( )1991בע"מ
(ח"פ )511577959
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28/01/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' רבינזון
יחזקאל  ,14פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אברהם מרדכי קורנפיין ,מפרק

פוטובים בע"מ
(ח"פ )513330829
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

עדי ישראל ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17/01/2018בשעה  ,18:00אצל משה נסים,
רינקוב סנדרוביץ ,רח' דרך אבא הלל  ,12רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11/01/2018בשעה  ,16:00אצל המפרקת ,רח' הדר
 ,2קיסריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יורם ליכטנשטיין ,עו"ד ,מפרק

פלסטיקס חיפה בע"מ
(ח"פ )510067077
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

מיכל להב ,מפרקת

בוסתן הדרי השרון ( )1991בע"מ
(ח"פ )511577959
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,28/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם
מרדכי קורנפיין ,מרח' יחזקאל רבינזון  ,14פתח תקווה ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם מרדכי קורנפיין ,מפרק

שיאנט בע"מ
(ח"פ )515084762
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12/01/2018בשעה  ,08:00אצל המפרקת ,רח'
הטפח  ,3נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
תמר ברק ,עו"ד ,מפרקת

פורטובלה סחר ושיווק בע"מ
(ח"פ )515184026
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12/01/2018בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח' דוד
אלעזר  ,27חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רחל רלי ארביב ,עו"ד ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

אייטי אל מדיה בע"מ

תתכנס ביום  ,22/01/2018בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד
ברח' המדע  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקות,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )514678416
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14/01/2018בשעה  ,14:00אצל המפרק ,רח'
יגאל אלון  ,65תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שלי נחום ,מפרק

קליפסו מדיה נטוורקס בע"מ
(ח"פ )513900662
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14/01/2018בשעה  ,11:00אצל טולצינסקי שטרן
מרציאנו כהן לויצקי ושות' ,רח' קרן היסוד  ,38ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.
דורון שטרן ,עו"ד ,מפרק

חצרות ביל"ו בע"מ

אורלי עזרא ציונה דגנית חיון
מפרקות

וגנר  -דישון כימיקלים ומינרלים בע"מ
(ח"פ )51-091283-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גיא וגנר ,משד' רוטשילד  ,19תל אביב ,טל'  ,03-5106865למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,20.1.2018
בשעה  ,14.00במשרדי 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.
גיא וגנר ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )515543965
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25/11/2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורלי עזרא ואת ציונה
דגנית חיון ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרקות החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקות הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורלי עזרא ציונה דגנית חיון
מפרקות

חצרות ביל"ו בע"מ
(ח"פ )515543965
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

א.ל.י מישמים בע"מ
(ח"פ )51-506620-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
בגדדי ,מרח' דויד צדוק  ,29חולון ,טל'  ,054-5292355למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.2.2018
בשעה  ,9.00אצל 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.
אליהו בגדדי ,מפרק
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אור למונית בע"מ

אלדרוטי ,מרח' אבטליון  ,3הרצליה  ,4647603טל' ,050-5446333
למפרקת החברה.

(ח"פ )51-357274-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
צביקה גרוס ,מרח' בגין  ,5/3יהוד  ,5647803טל' ,052-2314484
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,1.3.2018בשעה
 ,15.00במשרדי 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.
צביקה גרוס ,מפרק

מ.מ גרין אלקטריק בע"מ
(ח"פ )51-415159-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
צביקה גרוס ,מרח' בגין  ,5/3יהוד  ,5647803טל' ,052-2314484
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,1.3.2018בשעה
 ,14.00במשרדי 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.
צביקה גרוס ,מפרק

טל אלדרוטי שמאות בע"מ
(ח"פ )51-260694-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלית
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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  ,15.3.2018בשעה
 ,10.00במשרדי 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.
גלית אלדרוטי ,מפרקת

מרקטסאפאקס בע"מ
(ח"פ )51-537042-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איליה
נגדימונוב ,מרח' סמילנסקי  ,79/10נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,16.3.2018
בשעה  ,17.00אצל 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.
איליה נגדימונוב ,מפרק

אדברסט מדיה בע"מ
(ח"פ )51-543650-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
צרפתי ,מרח' כנרת  ,5מגדל בסר  ,3בני ברק ,טל' ,054-3302201
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,21.3.2017
בשעה  ,17.00במשרדי 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 צרפתי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

ויי.די.אר .גלובל יזמויות בע"מ
(ח"פ )51-415847-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אמיר ברבי ,מרח' העצמאות  ,57חיפה ,טל' ,1-700-700-234
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,2.4.2018בשעה
 ,12.00במשרדי 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.
אמיר ברבי ,עו"ד ,מפרק

טי אן אי קומוניקיישן בע"מ
(ח"פ )51-408300-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אמיר ברבי ,מרח' העצמאות  ,57חיפה ,טל' ,1-700-700-234
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,2.4.2018בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,רח' אתגר  ,4טירת כרמל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר ברבי ,עו"ד ,מפרק

טלקום נט וורק אינטליג'נט בע"מ
(ח"פ )51-366508-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

אמיר ברבי ,מרח' אתגר  ,4טירת כרמל ,טל' ,1-700-700-234
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,2.4.2018בשעה
 ,12.00במשרדי 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.
אמיר ברבי ,עו"ד ,מפרק

חלקה  83גוש  6744בע"מ
(ח"פ )51-039352-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רותי כהן ,מרח' שרונה ,16
ראשון לציון ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רותי כהן ,מפרקת

עזורה  -חברת עורכי דין
(ח"פ )51-335865-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של כל בעלי המניות של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום
 ,19.7.2017התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אליהו עמר ,מרח' הלל יפה  ,11חדרה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אליהו עמר ,עו"ד ,מפרק

א עזאם  -יעקוב חברה להנדסה בנאית בע"מ
(ח"פ )51-229669-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.10.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עלאא עוויד ,מרח'
כנסיה קתולית ,אעבלין ,טל'  ,077-5071700למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עלאא עווייד ,עו"ד ,מפרק

עקיבא פקין גלאט  2013בע"מ
(ח"פ )51-500577-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר בן נפלא ,מרח'
העצמאות  ,93/202אשדוד ,טל'  ,052-4643760למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמיר בן נפלא ,עו"ד ,מפרק

ג.נ.ס .יזמות בע"מ
(ח"פ )51-415417-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בדארנה פאלח ,מעראבה
 ,30812למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען 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 ,18.1.2018
בשעה  ,12.00אצל 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.
בדארנה פאלח ,מפרק
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ש.מ .המשחק שיווק ומסחר בע"מ
(ח"פ )51-543023-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יגאל קולבובסקי ,מרח' הרצל  ,68ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,1.2.2018בשעה
 ,12.00אצל 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.
יגאל קולבובסקי ,עו"ד ,מפרק

זוהר הלחמי יעוץ בע"מ
(ח"פ )51-495133-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

אם אס אר מדיקל סיסטמס בע"מ
(ח"פ )51-423954-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברוך וינברגר ,רח'
סמילנסקי  ,4נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למשרד המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ברוך וינברגר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

אבלקו בע"מ

אנ.אס.אר טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )51-302915-7

(ח"פ )51-448249-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל רביץ ,מרח'
מאנה  ,21תל אביב  ,64363טל'  ,052-2785877למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי בן–דוד ,מרח' חטיבת
אלכסנדרוני  ,4רמת השרון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

דניאל רביץ ,עו"ד ,מפרק

מוטי בן–דוד ,מפרק

עמי נהול ופיננסיים בע"מ

גי פי אס פור רנט בע"מ

(ח"פ )51-047734-2

(ח"פ )51-371084-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן עמית ,מרח'
מצדה  ,7בני ברק ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,22.11.2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון
אוחנה ,מרח' הגיבורים  ,29גן יבנה ,ת"ד  ,3507טל' ,053-4867027
פקס'  ,1538-6347769למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
איתן עמית ,עו"ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שרון אוחנה ,עו"ד ,מפרק

פרייווסי פתרונות תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-526678-1

ליאור דואק יהלומים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-221619-3

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.11.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מנחם לם,
מרח' הרטום  ,19ירושלים ,טל'  ,02-6520052למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מנחם לם ,עו"ד ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חיים ניר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,3רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חיים ניר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

1963

המרכז ל–אמ .בי .או( .ישראל) בע"מ

עטרה טכנולוג'י וונצ'רס בע"מ

(ח"פ )51-319065-2
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-295929-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.11.2017לאחר ויתור על
הצורך במתן הודעה מוקדמת של  21ימים ,התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל כל טוב ,מרח'
אחד העם  ,9תל אביב 6129601
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דניאל כל טוב ,עו"ד ,מפרק

ע.י.נ.ק .השקעות ניהול והחזקות ( )98בע"מ
(ח"פ )51-270800-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי בר–ניר ,מרח'
השלושה  ,2מגדל אדגר ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי בר ניר ,עו"ד ,מפרק

לינקס קומפיוטיישנל אימג'ינג בע"מ
(ח"פ )51-460471-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.11.2017לאחר ויתור על
הצורך במתן הודעה מוקדמת של  21ימים ,התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל כל טוב ,מרח'
אחד העם  ,9תל אביב  ,6129601למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דניאל כל טוב ,עו"ד ,מפרק

אי.אס.פי.טי .בע"מ
(ח"פ )51-303377-9

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.11.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב,
מרח' ויצמן  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

ברוש ניהול קרנות בע"מ
(ח"פ )51-484505-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.11.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מתן קרן,
מרח' הוורדים  ,18יהוד-מונוסון  ,5627518למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנינה סגל ,מרח' דובנוב 18א,
תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
פנינה סגל ,מפרקת

מתן קרן ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

אורחאן צומת הערבה בע"מ

רימונים ב.ת .יזמות ונכסים בע"מ

(ח"פ )512673112
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-546993-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4/01/2018בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' לינקולן
 ,20תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ורד שאלתיאל ,עו"ד ,מפרקת

תמנע פאואר ניהול בע"מ
(ח"פ )515367407
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.1.2018בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' שביל
האגוז  ,1קיבוץ יגור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם סיסו ,מפרק

רימונים ב.ת .מבנים ותשתיות בע"מ
(ח"פ )51-546989-8

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3/01/2018בשעה  ,17:00אצל המפרק ,דרך
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,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.
נועה מזרחי ,מפרקת

מאי טל השקעות ופיתוח עסקי בע"מ
(ח"פ )514021450

הודעה על זימון אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי ביום  ,22/01/2018בשעה ,10:00
תתכנס אסיפה כללית של נושי החברה הנ"ל במשרד עו"ד אייל
בן זקן ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,כדי לדון בפירוקה מרצון של
החברה .באסיפה יוגש דוח מלא על מצב עסקיה של החברה.
החברה רשאית להציע אדם שיהיה מפרק לעסקי החברה
ולחלוקת נכסיה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,עד  24שעות לפני מועד האסיפה,
למען הנ"ל או לפקס' .03-7549934
ניר קפלושניק ,דירקטור

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.1.2018בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' שביל
האגוז  ,1קיבוץ יגור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם סיסו ,מפרק

רימונים הרחבת ישובים בע"מ
(ח"פ )51-542600-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.1.2018בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' שביל
האגוז  ,1קיבוץ יגור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם סיסו ,מפרק

רימונים צפון בניה ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-542605-4

רימונים ב.ת .איכות בבניה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-546987-2

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.1.2018בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' שביל
האגוז  ,1קיבוץ יגור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.1.2018בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' שביל
האגוז  ,1קיבוץ יגור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם סיסו ,מפרק

אברהם סיסו ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

1965

סיגל רימונים ניהול ובניה בע"מ

פילגרים קלי טורס בע"מ

(ח"פ )51-546973-2

(ח"פ )51-380449-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.1.2018בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' שביל
האגוז  ,1קיבוץ יגור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.1.2018בשעה  ,10.00במשרד עו"ד אברהם נאמן,
רח' פנחס רוזן  ,72תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם סיסו ,מפרק

אלי קדמי ,מפרק

טוקוורט בע"מ

רוזנמן גרייט ליבינג אינטרנשיונל

(ח"פ )51-545060-9

(ח"פ )51-358537-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות תקנון החברה ,על
אסיפה כללית אחרונה של בעלי המניות בחברה הנ"ל ,כי אסיפה
סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,11.1.2018בשעה ,11.00
במשרדי  ,Julius Baer Family Office & Trust Ltdבכתובת
,Bahnhofstrasse 36, P.O. Box, CH-8010 ,Zurich, Switzerland
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.1.2018בשעה  ,9.00במשרדי המפרקת ,רח' הגפן ,34
גבעת שמואל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

אסנת רובין ,עו"ד ,מפרקת

מסעדת אדר בע"מ
(ח"פ )51-013508-0

אי.ר.ד שגיא בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-354289-4

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.1.2018בשעה  ,10.00במשרד עו"ד אברהם נאמן,
רח' פנחס רוזן  ,72תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שגיא יוסף ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.1.2018בשעה  ,19.00במשרדי המפרק ,רח'
בן גוריון  ,11בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יגאל נחום ,רו"ח ,מפרק

שהון בע"מ
(ח"פ )51-181726-4

סנדיגו בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-408729-5

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.1.2018בשעה  ,17.30אצל המפרקת ,רח' דרך נוף
הים ,מושבה כנרת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,24.1.2018בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' אלקחי ,43
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק סוארי ,מפרק

תמר רוזן ,מפרקת

1 966

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

די .אס .אי דגן אנרגיה סולרית בע"מ

נכסי בר-שפר פרויקטים  2000בע"מ

(ח"פ )51-373504-3

(ח"פ )51-301562-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.1.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הדס  ,5קריית
טבעון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.2.2018בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
אידלסון  ,19תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדי שילדן ,מפרק

נתן מינקוביץ ,עו"ד ,מפרק

מגדלי מוגשם ( )1992בע"מ

נאות  -כץ ( )1996בע"מ

(ח"פ )51-166770-1

(ח"פ )51-229427-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.2.2018בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' ישראל
גלילי  ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.2.2018אצל המפרק ,רח' אבן גבירול  ,25תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

מנשה כהן ,מפרק

עמירם גיצלטר ,עו"ד ,מפרק

ל.מ .מגדלי מוגשם ( )1995בע"מ

אחוזת ליפא בע"מ

(ח"פ )51-218361-7

(ח"פ )51-027445-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.2.2018בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' ישראל
גלילי  ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.2.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דיזנגוף ,78
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 כהן ,מפרק

גדעון גוטגולד ,מפרק

מגדלי מוגשם מ.מ )1994( .בע"מ

נטר עוף הכפר  2003בע"מ

(ח"פ )51-192324-5

(ח"פ )51-334402-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.2.2018בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' ישראל
גלילי  ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.2.2018בשעה  ,10.00במשרד המפרקת ,רח'
סוקולוב  ,19נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנשה כהן ,מפרק

קרן שמש-ברוך ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7633ט"ז בכסלו התשע"ח4.12.2017 ,

1967

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

כתובת
שם החייב
בארי  ,5ראשל"צ
שטרק עמירם
חאג' יחיא אימאן טייבה ,ת"ד 2115
קרן קיימת לישראל
אלברט עוזיאל
 ,45קרית ביאליק
נווה גנים ,17/2
יוסף חזות
חיפה 3217001
גפנוביץ ,14/2
סמירה טאהא
חדרה 3849112
מריה פינקלשטיין הגליל ,122
חיפה 3268323
שלמה המלך ,44
דומיטרו
חיפה 3542300
אוסטרובסקי
ידין יגאל 11א,7/
אסתר אורנה
עפולה 1855400
בן זקן
מעלות תרשיחא
זינב ח'רוף
רח' ,4076 6
האלה קאסם
נצרת 1608000
ברנדיס  ,9תל אביב
שחר זיו
חנקין  ,4רעננה
כרמלי חיה
ברל כצנלסון ,55
מרינה סבטיין
בת ים
(סבינופלניקוב)
המגיד ממזריטש
ג'נט נחמוקה
 ,65ביתר עלית
מסטפה אבו טביחי תות  ,1תל אביב
עין הקורא ,6
גרטה מטייב
ראשון לציון
רשפים  ,13תל אביב
ניב נסים סיטון
קארו יוסף ,2
דוד גולן
פתח תקווה
הציונות 80
רם רוקנשטיין
אשקלון
רמב"ם ,52
לידיה איסבל
באר שבע
פורמן

לשכת ההוצאה
לפועל שבה
מתנהל מסלול
הפטר
נתניה
נתניה
קריות

מספר התיק
1899869129
1799954103
0297648110

מועד אחרון
לשכת ההוצאה
להגשת
לפועל שבה
התנגדות לפי
תאריך
מתקיים הדיון
סעיף 69י 11לחוק
הדיון
נתניה
19/03/2018
19/02/2018
נתניה
22/03/2018
24/02/2018
קריות
09/04/2018
15/02/2018

שעת
הדיון
09:30
11:30
10:15

קריות

22/02/2018 0298552119

16/04/2018

קריות

09:00

קריות

18/02/2018 0298455133

15/04/2018

קריות

10:30

קריות

25/02/2018 5089230617

28/03/2018

קריות

10:30

קריות

20/02/2018 0298076112

12/04/2018

קריות

10:30

נצרת

14/02/2018 0999920976

19/03/2018

נצרת

10:00

קריות
נצרת

15/02/2018 0297983105
20/02/2018 1099997134

12/04/2018
11/04/2018

קריות
נצרת

09:00
10:00

נתניה
נתניה
תל אביב

26/02/2018 2699860101
26/02/2018 1799971111
19/02/2018 0198110138

26/03/2018
26/03/2018
23/04/2018

נתניה
נתניה
תל אביב

09:30
11:30
10:00

תל אביב

22/02/2018 5262270917

01/05/2018

תל אביב

9:00

תל אביב
תל אביב

25/02/2018 0199516089
25/02/2018 0197422056

07/05/2018
07/05/2018

תל אביב
תל אביב

10:00
11:00

תל אביב
תל אביב

25/02/2018 0197782112
26/02/2018 0197819742

01/05/2018
23/04/2018

תל אביב
תל אביב

10:00
11:00

תל אביב

26/02/2018 0197390005

02/05/2018

תל אביב

9:00

תל אביב

30/07/2017 0198613112

14/05/2018

תל אביב

10:00
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