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הודעה על העברת סמכויות הנתונות על פי חוק

הודעה על מינוי חברה בוועדה המייעצת לשר
לעניין היטל היצף והיטל משווה

מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה החליטה בהתאם לסעיף (31ב)
לחוק–יסוד :הממשלה ,2להעביר לשר אלי כהן ,למשך תקופת
כהונתו של השר משה כחלון בתפקיד שר האוצר ,את הסמכות
הנתונה לשר האוצר לפי סעיף  50לחוק החברות הממשלתיות,
התשל"ה ,31975-לעניין מינוי בא כוח המדינה ומתן הוראות
לגבי אופן הצבעתו בדיון באסיפה הכללית של חברת נתיבי הגז
הטבעי לישראל בע"מ בנושא המקטע הימי של מערכת הולכה
למאגרים קטנים.

לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה ,התשנ"א1991-

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

בהתאם לסעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,הכנסת אישרה
את ההחלטה הנ"ל ביום ד' באב התשע"ח ( 16ביולי .)2018
ה' באב התשע"ח ( 17ביולי )2018
		  צחי ברוורמן
(חמ -3-3281ה)11
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3ס"ח התשל"ה ,עמ' .132

תיקון הודעה על שינוי הרכב ועדות לאיתור
מועמדים למשרות הפטורות ממכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה (מינויים),
התשי"ט ,11959-מודיעים בזה ,כי יש לתקן את ההודעה על
שינוי הרכבי ועדות איתור למשרות הפטורות ממכרז לפי חוק
שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,1959-אשר פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7791התשע"ח ,עמ'  ,7558כך שבמקום "חבר שלישי
שהוא בעל מומחיות וניסיון בתחום הרלוונטי בעל כישורים
נדרשים כמפורט להלן ":יבוא "חבר שלישי שהוא בעל מומחיות
וניסיון בתחום הרלוונטי ,שימונה על ידי המנהל הכללי של
המשרד שבו נמצאת המשרה ונציב שירות המדינה בהסכמה,
ושהוא בעל כישורים נדרשים כמפורט מטה; לא ימונה לחבר
כאמור מי שנמצא כי מתקיימת בעניינו זיקה אישית ,עסקית או
פוליטית לשר משרי הממשלה.":
כ"א בתמוז התשע"ח ( 4ביולי )2018
		  צחי ברוורמן
(חמ )3-5650
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

מינוי
לפי חוק כלי הירייה ,התש"ט1949-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה,
התש"ט ,11949-אני ממנה את ניר ישראל יצחקי ,לעובד שראוי
לקבל רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה שנועדו לצורכי ביטחון
בקשר לתפקידיהם של עובדי משרד המשפטים ומערכת בתי
המשפט.

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א)( )2לחוק היטלי
סחר ואמצעי הגנה ,התשנ"א( 11991-להלן  -החוק) ,מיניתי
ביום י"א באב התשע"ח ( 23ביולי  )2018את רויטל קארין סלע,
לנציגת משרד הכלכלה והתעשייה בוועדה המייעצת לשר
לעניין היטל היצף והיטל משווה.
המינוי בתוקף כל עוד המתמנה היא עובדת משרד הכלכלה
והתעשייה.
מינויו של אופיר יוספי  -בטל.2
י"א באב התשע"ח ( 23ביולי )2018
		   אלי כהן
(חמ )3-5615
שר הכלכלה והתעשייה
 1ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;38התשס"ה ,עמ' .662
 2י"פ התשע"ח ,עמ' .5896

הודעה על מינוי חברה בוועדה המייעצת לשר
לעניין היטל היצף והיטל משווה
לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה ,התשנ"א1991-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א)( )2לחוק היטלי
סחר ואמצעי הגנה ,התשנ"א( 11991-להלן  -החוק) ,מיניתי
ביום כ"ח בתמוז התשע"ח ( 11ביולי  )2018את מירי שמואלי,
לנציגת משרד הכלכלה והתעשייה בוועדה המייעצת לשר
לעניין היטל היצף והיטל משווה.
המינוי בתוקף כל עוד המתמנה היא עובדת משרד
הכלכלה והתעשייה.
מינויו של יאיר שירן - 1בטל.
כ"ח בתמוז התשע"ח ( 11ביולי )2018
		   אלי כהן
(חמ )3-5615
שר הכלכלה והתעשייה
 1ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;38התשס"ה ,עמ' .662
 2י"פ התשע"ד ,עמ' .1244

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) ו–(ה )1לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-בהסכמת שר האנרגיה ושר הבריאות
ובהתייעצות עם נציגי היצרנים ,צרכנים ויבואנים ,אני מכריז
כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את התקן הרשמי
שלהלן:
במקום:
ת"י  60601חלק  - 2.3ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות
מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד
ריפוי הפועל בגלים קצרים מיולי .22018

המינוי יהיה בתוקף כל עוד העובד האמור מכהן בתפקידו.
י"ט בתמוז התשע"ח ( 2ביולי )2018
			  איילת שקד
(חמ )3-497
שרת המשפטים
 1ס"ח התש"ט ,עמ'  ;143התשי"ד ,עמ' .149
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ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
י"פ התשע"ח ,עמ' .9707

ילקוט הפרסומים  ,7899כ' באב התשע"ח1.8.2018 ,
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הודעה על מינוי מפקח כללי על כוח אדם

יבוא:
ת"י  60601חלק  - 2.3ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות
מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד
ריפוי הפועל בגלים קצרים ,מאוגוסט .2018
התקן יופקד במקום המפורט בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים.3
תחילתה של אכרזה זו בתוך  90ימים מיום פרסומה (להלן
 יום התחילה) ,ואולם בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"טבאייר התשע"ט ( 3ביוני  )2019ימשיך לחול ת"י  60601חלק 2.3
 ציוד חשמלי לשימוש רפואי :דרישות מיוחדות לבטיחותבסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים
קצרים מיולי  ,2018לצד התקן שלפי אכרזה זו .בתקופה זו
ישמשו שני התקנים במקביל.
ט"ז באב התשע"ח ( 29ביולי )2018
		   אלי כהן
(חמ -3-95ה)4
שר הכלכלה והתעשייה
3

י"פ התשע"ז ,עמ' .8488

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה,2
אני אוצל בזה למוריה ברוט את סמכותי לתת לשר הפנים
הסכמה להאריך רישיון לישיבת ביקור שניתנת לעובד זר או
להעניק אשרה ורישיון לעובד זר לפי סעיף 3א(ג )1לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב.31952-
י"א באב התשע"ח ( 23ביולי )2018
חיים כץ
		
(חמ -3-17ה)1
       שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשע"ז ,עמ' .414

מינוי מפקחים מרחביים על כוח אדם
לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  4לחוק שירות עבודה בשעת
חירום ,התשכ"ז ,21967-אני ממנה את עדנה ניסים ,למפקחת
מרחבית על כוח אדם למרחב צפון.
מינוי זה יעמוד בתוקפו עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31
בדצמבר  ,)2018או עד יום מינוי חדש של מפקח מרחבי על כוח
אדם למרחב צפון ,לפי המוקדם מביניהם.
ו' באב התשע"ח ( 18ביולי )2018
חיים כץ
			
(חמ )3-81
       שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
 2ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;86התשס"ח ,עמ' .176

ילקוט הפרסומים  ,7899כ' באב התשע"ח1.8.2018 ,

לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  4לחוק שירות עבודה בשעת
חירום ,התשכ"ז ,21967-אני מודיע כי רביב מלאכי מונה למפקח
כללי על כוח אדם.
מינוי זה יעמוד בתוקפו עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31
בדצמבר  ,)2018או עד יום מינוי חדש של מפקח כללי על כוח
אדם לפי החוק האמור ,לפי המוקדם מביניהם.
ו' באב התשע"ח ( 18ביולי )2018
חיים כץ
			
(חמ )3-81
       שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
 2ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;86התשס"ח ,עמ' .176

מינוי פקח
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לחוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח,11998-
בהסכמת השר להגנת הסביבה ,אני ממנה את פקח הרשות
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ,בהגת כחיל ,לבצע תפקידי
פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת היערות.2
תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר )2019
וכל עוד המתמנה מכהן בתפקידו.
ו' בשבט התשע"ח ( 22בינואר )2018
		  אורי אריאל
(חמ )3-2556
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
 2חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .600

מינוי פקחים
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לחוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח,11998-
בהסכמת השר להגנת הסביבה ,אני ממנה את פקחי הרשות
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן,
לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת היערות:2
		
שי אספיר

גל אריאלי

		
עמירם לזר

מנחם פריד

אמיר פרנדיאן-עגני

ברק שחם

תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר )2019
וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידים.
כ"ז בסיוון התשע"ז ( 21ביוני )2017
		  אורי אריאל
(חמ )3-2556
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
 2חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .600
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אוקטי  7בע"מ
(ח"פ )512264664
(בפירוק מרצון)

לחם בשווילי (לווש) בע"מ

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

(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  ,20/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדגר
וייס ,מרח' ריזנבך  ,7כפר סבא ,למפרק החברה.

(ח"פ )513886200

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  ,29/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמחה
מירלשווילי ,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 ,30/09/2018
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.
שמחה מירלשווילי ,מפרק

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 ,23/10/2018
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.
אדגר וייס ,מפרק

זלדין יועצים בע"מ
(ח"פ )514575638
(בפירוק מרצון)

פתרונות אנכיים בע"מ
(ח"פ )514691542
(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  ,29/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
אסידו ,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 ,30/09/2018
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.

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  ,30/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דניאל זולוטוביצקי ,מרח' המעיין  ,2מודיעין-מכבים-רעות,
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 ,02/12/2018
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.
דניאל זולוטוביצקי ,עו"ד ,מפרק

אורי אסידו ,מפרק
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ג.ד.ע הדמיה בע"מ
(ח"פ )513381533
(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  ,26/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד
דפנא ,מרח' כנרת  ,5בני ברק  ,5112401למפרק 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 ,13/09/2018
בשעה  ,11:00אצל אשל אשלגי רוזנט ,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.
גלעד דפנא ,מפרק

טישה באלט בע"מ
(ח"פ )511976748
(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  ,29/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדלה
בשין ,מרח' האומנים  ,7תל–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 ,31/12/2018
בשעה  ,13:00אצל עו"ד ניסן צפריר ,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.
אדלה בשין ,מפרקת

ארץ עוץ (כ.מ ).בע"מ
(ח"פ )514249580
(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  ,30/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
כוכבה מרן ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרקת 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 ,30/09/2018
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.
כוכבה מרן ,מפרקת

לינקטל בע"מ
(ח"פ )514537570
(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  ,30/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד אהרון פרנק ,מרח' דבורה הנביאה  ,119תל–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 ,13/09/2018
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.
דוד אהרון פרנק ,עו"ד ,מפרק

הגן של חגי בע"מ
(ח"פ )514738178
(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 חגי
כהן ,מרח' דיזנגוף  ,187תל–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.
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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 ,31/12/2018
בשעה  ,18:00אצל 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.
חגי כהן ,מפרק

ישיא השקעות וסחר בע"מ
(ח"פ )514484062
(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  ,01/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעד
יפתח ,מרח' עודד  ,20תל–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 ,14/09/2018
בשעה  ,08:00אצל יעד כימיה בע"מ ,רח' האשלג  ,25אשדוד,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יעד יפתח ,מפרק

חבש יבואנים בע"מ
(ח"פ )514790732
(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  ,30/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אתי
הדנה ,מרח' אז"ר  ,112כפר סבא ,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 ,16/12/2018
בשעה  ,10:00אצל עו"ד לאה פורת ,רח' תל חי  ,39כפר סבא,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אתי הדנה ,מפרקת

1 0374

קיי.די.אס.אל .בע"מ
(ח"פ )514263060
(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  ,31/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אושר בן עזרי ,מרח' ההגנה  ,17אור יהודה ,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 ,30/11/2018
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.
אושר בן עזרי ,עו"ד ,מפרק

החיים הטובים השקעות ותיירות בע"מ
(ח"פ )513438986
(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 ,29/07/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה
בזק ,מרח' קדש  ,11דימונה ,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.
אריה בזק ,מפרק

פיצה מוד בע"מ
(ח"פ )511015927
(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  ,26/07/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אפרת דרור,
מרח' פאגלין עמיחי  ,5תל–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 המפרקת הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,7899כ' באב התשע"ח1.8.2018 ,
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אפרת דרור ,עו"ד ,מפרקת

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ויוה גייר ,עו"ד ,מפרקת

א.פ.א השקעות נדל"ן בע"מ

אופטיוויז מנג'מנט בע"מ

(ח"פ )514662634

(ח"פ )515106458

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

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 ,30/07/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
סטיבן קרייג ברלוביץ ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13/09/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
יגאל אלון  ,94תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 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.

זיו אורן ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
סטיבן קרייג ברלוביץ ,עו"ד ,מפרק

ק.א.ל קווי אויר למטען נכסים ( )1995בע"מ
(ח"פ )512099003
(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 ,29/07/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורי הלפרט ,מרח' דרך אבא הלל  ,16רמת 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.
אורי הלפרט ,עו"ד ,מפרק

אושן מדיה ניהול בע"מ
(ח"פ )514998202

השקעות הראל טובה ויחיאל בע"מ
(ח"פ )510920796
(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  ,02/10/2018בשעה  ,11:00אצל עו"ד דן שריזלי ,רח'
דרך מנחם בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
טובה הראל ,מפרקת

ויג'יאל בע"מ
(ח"פ )513076380
(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  ,30/09/2018בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח'
המסגר  ,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.
ליאור שחטר ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

סמארט מטרס

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 ,31/07/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ויוה גייר ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.

(ח"פ )515169639

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

ילקוט הפרסומים  ,7899כ' באב התשע"ח1.8.2018 ,

(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  ,16/09/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק,
רח' ההגנה  ,17אור יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

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

אושר בן עזרי ,עו"ד ,מפרק

נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

חנידור בע"מ

יניב גוזלן השקעות פיננסיות בע"מ

(ח"פ )512188376

(ח"פ )514430545

(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  ,13/09/2018בשעה  ,10:00אצל נמרוד ירון
ושות' ,משרד רואי חשבון ,מגדלי עזריאלי ,רח' דרך בגין ,132
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16/09/2018בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
גולדברג  ,1תל–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 גוזלן ,מפרק

נמרוד ירון ,מפרק

תל.די.סי בע"מ

אדנולדג' בע"מ

(ח"פ )511365207

(ח"פ )513797837

(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  ,08/10/2018בשעה  ,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.

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  ,17/09/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' בית
שאן  ,19חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
נמרוד שמואל ערב ,עו"ד ,מפרק

נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

ג'ולט בע"מ

יובלים התפלה בע"מ

(ח"פ )511573594

(ח"פ )513139576

הודעה על כינוס אסיפת נושים

(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  ,08/10/2018בשעה  ,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

אס.ג'י.אס תשתיות בע"מ
(ח"פ )513246439

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  05/09/2018בשעה  ,11:00במשרד
עו"ד טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי ושות' ,רח' קרן
היסוד  ,38ירושלים,
על סדר היום :החלטה בדבר פירוק החברה מרצון ,הצגת
דו"ח מלא על מצב עסקיה של החברה ובחירת מפרק מטעם
הנושים.
הילה פבר ,עו"ד
			
באת כוח החברה
			

ד.א.א.פ .מדיה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-531036-5

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,08/10/2018בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח' הקשת
 ,42תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה

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

1 0376

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.7.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אמיר רשף ,מקיבוץ שניר  ,1225000למפרק 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 ,18.11.2018
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.
אמיר רשף ,עו"ד ,מפרק

רואימיונע בע"מ
(ח"פ )51-582793-9
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את אלרואי בקי ,מרח' שזר  ,12נתניה ,4249307
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 ,25.11.2018
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
אלרואי בקי ,מפרק

אבי עמית בע"מ
(ח"פ )51-346309-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.7.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי עמית ,מרח'
הבנים  ,4כפר סירקין ,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.

ילקוט הפרסומים  ,7899כ' באב התשע"ח1.8.2018 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.11.2018
בשעה  ,16.00אצל עו"ד ,רו"ח ,עופר דקר ,רח' הארבעה  ,24קומה ,2
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי עמית ,מפרק

ש.ב.ר .שיווק וכח אדם בע"מ
(ח"פ )51-410231-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את רו"ח דוד בן ברון ,מרח' כנפי נשרים  ,15ירושלים,
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 ,1.12.2018
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
דוד בן ברון ,רו"ח ,מפרק

חננאל  -מנדיל בע"מ
(ח"פ )51-150066-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.7.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלדר פרץ ,מרח' מאיר ויסגל  ,2פארק המדע ,רחובות ,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 ,9.12.2018
בשעה  ,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.
אלדר פרץ ,עו"ד ,מפרק
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מפתח המזל השקעות בע"מ
(ח"פ )51-499962-2

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

(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  ,15.7.018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
יוסי סרנגה ,מרח' יגאל אלון  ,159תל אביב ,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 ,10.12.2018
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.

גדיה משק ומחלבה בע"מ
(ח"פ )51-368165-0
(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  ,20.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי נוה ,מרח' מנחם
בגין  ,11רמת גן  ,52681למפרק 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.
אורי נוה ,עו"ד ,מפרק

יוסי סרנגה ,רו"ח ,מפרק

סלטרו תקשורת ( )2012בע"מ
(ח"פ )51-478502-1

(ח"פ )51-248156-5
(בפירוק מרצון)

(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  ,18.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון ברץ ,מרח' האשל ,1
הרצליה ,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.
ירון ברץ ,מפרק

טרוסל תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-478501-3
(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  ,18.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון ברץ ,מרח' האשל ,1
הרצליה ,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.

1 0378

מונדקס שרותים ( )1997בע"מ

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  ,22.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אליהו גדעון ,מרח'
גבעת התחמושת  ,3תל–אביב-יפו  ,6702301למפרק 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 גדעון ,עו"ד ,מפרק

י.ש .ארז השקעות בע"מ
(ח"פ )51-204397-7
(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  ,23.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יונתן שניידמן ,מרח'
כנרת  ,5מגדל ב.ס.ר  ,3קומה  ,7בני ברק ,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.

ילקוט הפרסומים  ,7899כ' באב התשע"ח1.8.2018 ,
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יונתן שניידמן ,עו"ד ,מפרק

פאר אולמי לרום בע"מ
(ח"פ )51-330573-0
(בפירוק מרצון)

קוואנאלייז בע"מ

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את מיכאל פלישמן ,מרח' האדמור  ,6קריית דוד,
רחובות  ,76205למפרק החברה.

(ח"פ )51-487254-8
(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  ,22.4.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא הדר ,משד' אבא
אבן  ,10הרצליה  ,4612002למפרק החברה.
גיא הדר ,עו"ד ,מפרק

אלרז רימון בע"מ
(ח"פ )51-339631-7
(בפירוק מרצון)

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 ,1.9.2018
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.
מיכאל פלישמן ,מפרק

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  ,15.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זמירה דהאן ,מרח' חיים
לסקוב  ,26חולון ,למפרקת החברה.
זמירה דהאן ,מפרקת

אור-גד בע"מ
(ח"פ )51-032020-3
(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  ,24.6.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד נחום ,מרח'
יגאל אלון  ,55תל–אביב-יפו ,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 ,1.9.2018
בשעה  ,10.00אצל בטי נחום  -ערן דויטש ,רואי חשבון ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד נחום ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7899כ' באב התשע"ח1.8.2018 ,

מיגוון טקסטיל בע"מ
(ח"פ )51-332292-5
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,24.7.2018
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה טיסונה ,מרח' חטיבה שבע  ,2ראשון 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  ,2.9.2018בשעה
 ,10.00במשרדי החברה ,רח' לוינסקי  ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה טיסונה ,מפרק

רודיק סיסטמס בע"מ
(ח"פ )51-393551-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.6.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלכס הלפרין ,מרח' גיבורי ישראל 5א ,ת"ד  ,8834נתניה ,4250405
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 ,25.10.2018
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
אלכס הלפרין ,עו"ד ,מפרק

בועז ראובן אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-346157-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.6.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד וקראט ,מרח' ריינס  ,44תל–אביב-יפו ,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 ,28.10.2018
בשעה  ,16.00במשרדי 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.10.2018
בשעה  ,9.00אצל עו"ד בילאל סביחאת ,רח' אבו עובידה ,2
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עשמאוי סאלח ,מפרק

מטבחי אוריה בע"מ
(ח"פ )51-351784-7
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את שלמה אליה ,מרח' קסריה  ,32אשקלון ,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 ,1.11.2018
בשעה  ,20.00אצל 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.
שלמה אליה ,מפרק

דובי וינטרוב בע"מ
(ח"פ )51-210954-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

דוד וקראט ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.7.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יצחק מובסוביץ ,מקיבוץ שלוחות ,ד"נ עמק בית שאן ,10910
למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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 ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

עשמאוי רג'א בע"מ
(ח"פ )51-243047-1
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עשמאוי סאלח ,מרח' יד לבנים  ,23חיפה,
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.

1 0380
המחיר  4.86שקלים חדשים

ISSN 0334-3030

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.11.2018
בשעה  ,11.00במשרד 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.
יצחק מובסוביץ ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7899כ' באב התשע"ח1.8.2018 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי
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