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מינוי חברה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון 
ובנייה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  2)ב()4(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, אני ממנה את ורד סולומון ממן, בעלת הכשרה 
הארצית  במועצה  לחברה  ובנייה,  שיכון  בענייני  מקצועית 

לתכנון ולבנייה במקומו של יוסי שטיינברג2.

אין במינוי זה כדי לגרוע מתוקפו של מינוי ממלאי המקום.

כ"ד בסיוון התשע"ז )18 ביוני 2017(
)חמ 3-7-ה1(

יואב גלנט  
שר הבינוי והשיכון  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 457.  2

מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר 
בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  הראשונה  לתוספת   )2(2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחוק האמור,  48א)א(  וסעיף  והבנייה, התשכ"ה-11965,  התכנון 
דותן  שי  של  נוסף  מקום  לממלא  תירוש  יוחאי  את  ממנה  אני 
ושל רענן אמויאל2, נציגי שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה 
המועצה  שליד  פתוחים  ושטחים  חקלאית  קרקע  על  לשמירה 
הארצית לתכנון ולבנייה, ובלבד שימלא מקום של חבר אחד בכל 

פעם.

המינוי בתוקף כל עוד הוא משמש בתפקידו כעובד משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר.

י' בסיוון התשע"ז )14 ביוני 2017(
)חמ 3-7-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התש"ן, עמ' 168; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 4981.  2

אורית 4, 20.7.2017.

אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר 
ההימורים בספורט, בקבוצות נשים הנמנות עם 
הליגות הבכירות בענפי–העל ובענפים מועדפים 

לפי החוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיפים 17י ו–17יג לחוק הספורט, התשמ"ח-11988 
להסדר  לחוק   )4( עד  9)ב1()1(  וסעיפים  הספורט(  חוק   - )להלן 
להסדר  החוק   - )להלן  התשכ"ז-21967  בספורט,  ההימורים 
הציבורית  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  בספורט(,  ההימורים 
ובאישור שרת התרבות והספורט, מתפרסמות בזה אמות המידה 
לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים בספורט בקבוצות 
נשים הנמנות עם הליגות הבכירות בענפי–העל ובענפים מועדפים. 

 
ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשע"א, עמ' 674; התשע"ז, עמ' 474.  1

ס"ח התשכ"ז, עמ' 142; התשנ"ה, עמ' 130; התשע"ז, עמ' 464.  2

מינוי אפוטרופסה כללית וכונסת רשמית
לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ה-1978, לפי פקודת 

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

הכללי,  האפוטרופוס  חוק  2)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח  הרגל  פשיטת  לפקודת  138)א(  סעיף  התשל"ח-11978, 
חדש[, התש"ם-21980, וסעיף 1 לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
לאפוטרופסה  יעקבי,  סיגל  את  ממנה  אני  התשמ"ג-31983, 

הכללית והכונסת הרשמית.

תוקף המינוי לשש שנים.

ג' בתמוז התשע"ז )27 ביוני 2017(
)חמ 3-667-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

1  ס"ח התשל"ח, עמ' 61.

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 34, עמ' 639; ס"ח התשמ"ג, עמ' 66.

3  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761.

הארכת מינוי יושב ראש ועדת ערר ויושב ראש מותב
לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל )הליכים לעניין 
החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע(, התש"ע-2010, ולפי 

חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א()1( לחוק שירות הקבע בצבא 
לחיילים  הנוגעות  החלטות  לעניין  )הליכים  לישראל  ההגנה 
בשירות קבע(, התש"ע-12010 )להלן - החוק(, וסעיף 5 לחוק בתי 
דין מינהליים, התשנ"ב-21992 )להלן - חוק בתי דין מינהליים(, 
אני מאריכה את מינויו של אילן שיף לחבר ועדת ערר לפי החוק 
והוא יהיה היושב ראש, וכן ליושב ראש מותב לפי חוק בתי דין 

מינהליים לעניין ועדת הערר האמורה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ו בסיוון התשע"ז )20 ביוני 2017(
)חמ 3-4125(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התש"ע, עמ' 380.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 2034.  3

מינוי נציגת שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומה בוועדה 
הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א)א()7( ו–48א)א(  
ורד  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון  לחוק 
של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  בוועדה  לנציגתי  ממן  סולומון 
תשתיות לאומיות במקום אשל ארמוני2, ואת חיים ליברמן, אינה 

טבק ושולמית גרטל לממלאי מקומה.

אין במינוי זה כדי לגרוע מתוקפו של מינוי ממלאי המקום.

כ"ד בסיוון התשע"ז )18 ביוני 2017(
)חמ 3-7-ה1(

יואב גלנט  
שר הבינוי והשיכון  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התש"ן, עמ' 168.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 8277.  2
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הליגה  על  ונמנית  לענף–על  המשתייכת  לקבוצה   )1(
לקבוצה  שנקבע  התמיכה  סכום  כפל   - הבכירה 
תמיכות  לחלוקת  המידה  לאמות   32 לסעיף  בהתאם 
התקציב  בשנת  בספורט,  הימורים  להסדר  המועצה 

שבה מבוקשת התמיכה; 

על הליגה  ונמנית  מועדף  לענף  לקבוצה המשתייכת   )2(
בהתאם  לקבוצה  שנקבע  התמיכה  סכום   - הבכירה 
לסעיף 32 לאמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה 
שבה  התקציב  בשנת  בספורט,  הימורים  להסדר 

מבוקשת התמיכה.

הגבלות על גובה התמיכה  .5

סכום התמיכה בכלל הקבוצות לפי סעיף 4 לא יעלה   )1(
לספורט  הלאומית  המועצה  שהקצתה  הסכום  על 
לחלוקה לפי אמות מידה אלה; עלתה זכאות הקבוצות 
הכוללת לתמיכה על הסכום שהוקצה כאמור, תהיה 

כל קבוצה זכאית לחלקה היחסי מהסכום שהוקצה.

מן   80% על  יעלה  לא  בקבוצה  התמיכה  שיעור   )2(
הכספי  לדוח  בהתאם  קבוצה  אותה  של  ההוצאות 

המבוקר של הפעילות הנתמכת.

לאמות  בהתאם  קבוצה  בכל  הסופי  התמיכה  סכום   )3(
מידה אלה לא יעלה על 350,000 שקלים חדשים.

חלוקת יתרות לא מנוצלות   .6

סכום שנותר לאחר חלוקת התמיכות לפי אמות מידה אלה   
או לא נוצל במלואו בהתאם לאמות המידה, יועבר לדיון 

במועצה הלאומית לספורט לשם הקצאה מחדש.

תחילה   .7

תחילתן של אמות מידה אלה מיום חתימתן.  

י"ז בסיוון התשע"ז )11 ביוני 2017(
)חמ 3-5164(

                                                  עופר בוסתן
                                             סגן יושב ראש המועצה

נתאשר.                                       הלאומית לספורט
              מירי רגב

       שרת התרבות והספורט

תיקון אמות המידה לחלוקת תמיכות המועצה 
להסדר ההימורים בספורט

לפי חוק להסדר ההימורים בספורט, התשכ"ז-1967

ההימורים  להסדר  לחוק  ו–)3(  9)ב1()2(  לסעיפים  בהתאם 
הספורט,  לחוק  ו–17יג  ו–17י  התשכ"ז-11967,  בספורט, 
ובהמלצת  והספורט  התרבות  שרת  באישור  התשמ"ח-21988, 
הוועדה הציבורית לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים 
בספורט, מתפרסם בזה תיקון לאמות המידה לחלוקת תמיכות 
המידה  אמות   - )להלן  בספורט3  ההימורים  להסדר  המועצה 

העיקריות(, כדלקמן: 

תיקון סעיף 4   .1

"בסעיף  במקום  העיקריות,  המידה  לאמות   )5(4 בסעיף    
46)ד()1( ו–)2(" יבוא "בסעיפים 4א ו–46)ד()1( ו–)2(".

פרק א' - כללי

מטרות   .1

מטרות אמות מידה אלה הן:  

קידום ספורט הנשים הקבוצתי המקצועני בישראל;  )1(

בספורט  הפעילות  והנשים  הנערות  מספר  הגדלת   )2(
הקבוצתי המקצועני וקידומן; 

הגברת ההישגים של ספורטאיות מקצועניות בענפים   )3(
קבוצתיים בזירה הלאומית והבין–לאומית;

בענפים  מקצועני  נשים  ספורט  של  האהדה  הגברת   )4(
קבוצתיים בקרב הציבור;

פיתוח מנהיגות נשים בספורט.  )5(

הגדרות  .2

באמות מידה אלה:   

"אגודת ספורט" - אגודת ספורט כהגדרתה בחוק הספורט, 
לרבות מועדון ספורט כהגדרתו בחוק האמור; בענפי 
כמה  לכלול  יכולה  ספורט  אגודת  הקבוצתי  הספורט 

קבוצות ספורט;

לרבות  הספורט,  בחוק  כהגדרתו  איגוד   - ספורט"  "איגוד 
התאחדות כהגדרתה בחוק האמור;

"ליגה בכירה" - הליגה הראשונה בענף ספורט שבמסגרתו 
בענף  הראשונות  הליגות   2 או  ליגות   4 עד  פועלות 

ספורט שבמסגרתו פועלות 5 ליגות או יותר;

"ענף מועדף" - ענף ספורט המתועדף לפי פרק ה' לאמות 
המידה לחלוקת תמיכות המועצה להסדר ההימורים 

בספורט3;

רשמית  תחרות  שבו  ספורט  ענף   - קבוצתי"  ספורט  "ענף 
אינה יכולה להתקיים בין יחידים או זוגות;

הספורטאים  מספר  בעלי  הספורט  ענפי  שני   - "ענף–על" 
בישראל,  הספורט  ענפי  לשאר  ביחס  ביותר  הגדול 

בשנת התקציב שבה מבוקשת התמיכה.

פרק ב' - אמות מידה

סימן א': חלוקת הסכום העומד לחלוקה ותנאי סף

תנאי סף   .3

תקציב התמיכה יחולק לקבוצת ספורט נשים שמתקיימים   
בה התנאים שלהלן, במצטבר:

קבוצתי  ספורט  בענף  נשים  קבוצת  היא  הקבוצה   )1(
על  ונמנית  מועדף  לענף  או  לענף–על  המשתייכת 
הליגה הבכירה בשנת הפעילות שבה ניתנת התמיכה;

הקבוצה זכאית לתמיכה לפי סעיף 32 לאמות המידה   )2(
לחלוקת תמיכות המועצה להסדר הימורים בספורט4  

בשנת הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה.

סימן ב': אמות מידה לחלוקת התמיכה 

אמות המידה   .4

נשים  ספורט  לקבוצות  לחלוקה  המיועד  התמיכה  סכום   
יחולק בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן:

  
י"פ התשע"ד, עמ' 5840; התשע"ה, עמ' 5644 ועמ' 5928.  3

י"פ התשע"ד, עמ' 5840.  4

  
ס"ח התשכ"ז, עמ' 142; התשע"א, עמ' 679.  1

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122; התשע"א, עמ' 674.  2

י"פ התשע"ד, עמ' 5840; התשע"ה, עמ' 5928.  3
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 100% הזכאים  לגופים  תשלם  המועצה  )ב( 
בימי  בפועל  שוטרים  העסקת  בעד  מההוצאות 
תחרויות כפי שדיווחו לה; לא הספיקה המסגרת 
התקציבית כדי לכסות את מלוא סכום התמיכה 
לכלל  התמיכה  סכום  יופחת  זה,  קטן  סעיף  לפי 
לגובה  עד  אחיד,  בשיעור  הזכאים  הגופים 

המסגרת התקציבית המאושרת.

יקבל  סדרן  מועסק  שבו  תחרות  יום  כל  בעד  )ג( 
על  יחושב  הנקודה  שווי  אחת;  נקודה  האיגוד 
ידי חלוקת סכום התמיכה המחולק לפי פרק זה, 
לאחר הפחתת עלויות העסקת השוטרים כאמור 
)ב(, בסך כל הנקודות המדווחות על  בסעיף קטן 
לשנת  שנתי  ובחישוב  הזכאים,  הגופים  כל  ידי 

פעילות.

מכפלת  ידי  על  תחושב  זכאי  גוף  לכל  התמיכה  )ד( 
בערך  דיווחיו,  לפי  צבר  שהוא  הנקודות  כל  סך 
תמיכה  תינתן  שלא  ובלבד  המחושב,  הנקודה 
בפועל  בשיעור הגבוה מ–90% מסכום התשלום 
יום שבו הועסק סדרן בתחרות ששולם  בעד כל 

באותו ענף."

תחילה  .5

תחילתו של תיקון זה ביום החתימה עליו.   

כ"ח בכסלו התשע"ז )28 בדצמבר 2016(
)חמ 3-315-ה1(

                                                  עודד טירה
                                                יושב ראש המועצה
נתאשר.                                       הלאומית לספורט

              מירי רגב
      שרת התרבות והספורט

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

הפיקוח  לייעול  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)תעבורה(,  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והאכיפה 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, ולאחר שהוכשרו כדין, הסמכתי 
להלן,  מפורטים  ששמותיהם  תל–אביב-יפו  עיריית  עובדי  את 
לפקחי אכיפת עבירות תעבורה בתחום עיריית תל–אביב-יפו, 
שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיפים 4 ו–9 לחוק, כולן או 

חלקן, לשם פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:

אסולין יצחק איוש גיא 

גרבובסקי שחר ביטון עידן 

ורביצקי דמיטרי דניאל יוני 

מוזס רועי חסידי ישראל 

סידורוק רומן סופר אורי 

אגייב עידו סימן טוב כפיר 

פנחסוב דוני עטיה אברהם 

צרפתי צחי פרידמן יובב 

ראובן זאדה אורן קוך עופר 

ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1

הוספת סעיף 4א   .2

אחרי סעיף 4 לאמות המידה העיקריות יבוא:  

"4א. תקציב מזערי לאיגודי הספורט  

על אף האמור באמות מידה אלה, סכום התמיכה  )א( 
יפחת  לא  שנה  בכל  ספורט  איגוד  לכל  שיוקצה 
מ–150,000 שקלים חדשים )להלן -  תקציב מזערי(.

)ב(   בעניין התקציב המזערי ייושמו הכללים שלהלן -

שלו  התמיכה  סכום  יחושב  הראשון  בשלב   )1(
זכאי כל איגוד ספורט בהתאם לאמות מידה 

אלה;

בשלב השני כל איגוד שזכאי לסכום תמיכה   )2(
שהוא פחות מהתקציב המזערי, יקבל תקציב 
)בסעיף  לגובה התקציב המזערי  עד  משלים 

זה - תקציב משלים(;

התמיכה  מסכומי  יופחת  המשלים  התקציב   )3(
אמות  לפי  אחרים  איגודים  זכאים  שלהם 
מידה אלה, באופן יחסי לסכום התמיכה שלו 
זכאי כל איגוד, ובלבד שכל איגוד לא יקבל 

פחות מהתקציב המשלים.

הכללים  יחולו  המזערי  התקציב  תשלום  על  )ג( 
שלהלן:

כל  סך  על  יעלה  לא  המזערי  התקציב    )1(
ההוצאות של האיגוד באותה שנת תקציב;

עלה התקציב המזערי שקיבל איגוד על סכום    )2(
ההוצאות שלו בשנה מסוימת, יחזיר האיגוד 
את הסכום שקיבל ורשאית המועצה לנכותו 
מהסכום שיקבל האיגוד בשנה שלאחר מכן;

המזערי  התקציב  כי  יובהר  ספק  הסר  למען    )3(
מיועד לאיגודי הספורט ולא לענפי הספורט."

תיקון סעיף 14   .3

בסעיף 14 לאמות המידה העיקריות -  

במקום "בספטמבר" יבוא "ביולי";   )1(

במקום "31 באוגוסט" יבוא "30 ביוני".   )2(

החלפת סעיף 18   .4

במקום סעיף 18 לאמות המידה העיקריות יבוא:  

"18.  חישוב התמיכה  

שבהם  תחרויות  ימי  כלל  על  ידווחו  האיגודים  )א( 
בעדם,  התשלום  ועל  וסדרנים,  שוטרים  הועסקו 

כדלקמן:

דוח מפורט לגבי ימי תחרויות שבהם הועסקו   )1(
שוטרים, שבו יצוינו שם הקבוצה המארחת, 
מועד  הליגה,  שם  באיגוד,  הקבוצה  מספר 
עלות  מועסקים,  שוטרים  מספר  התחרות, 
דיווח  על  הממונה  וחתימת  השוטרים  שכר 

זה במשטרה;

דוח מפורט לגבי ימי תחרויות שבהם הועסקו   )2(
המארחת,  הקבוצה  שם  יצוינו  שבו  סדרנים, 
מועד  הליגה,  שם  באיגוד,  הקבוצה  מספר 
התחרות, מספר סדרנים מועסקים, עלות שכר 

הסדרנים וחתימת מורשה חתימה באיגוד.
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)4 ביוני 2017(, את הרכב ועדת הערר לעניין החוק האמור, כך 
שעורכת הדין ליטל בסלי מונתה לחברת ועדה במקומו של יפת 
צדקה2; אהרן פלד מונה לחבר ועדה במקומו של סמי שמואלי3; 

עורכת הדין אודליה עסיס תמשיך כיושבת ראש ועדת הערר.

י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(
)חמ 3-265-ה1(

מוטי ששון  
ראש עיריית חולון  

י"פ התשע"ב, עמ' 6417.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 6417.  3

 הודעה על מינוי ממלאי מקום בוועדת ערר 
לענייני ארנונה

לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 
התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
י' בסיוון  )להלן - החוק(, מינתה עיריית חולון, בישיבתה מיום 
מקום  לממלאי  מטה  הרשומים  את   ,)2017 ביוני   4( התשע"ז 

בוועדת ערר לעניין החוק האמור )להלן - הוועדה(:

ויינרמן לממלא מקומם של חברי הוועדה  ניר  עורך הדין   )1(
אהרן פלד או עורכת הדין ליטל בסלי, לפי הצורך;

דב לנדאו לממלא מקומם של חברי הוועדה אהרן פלד או   )2(
עורכת הדין ליטל בסלי, לפי הצורך;

י"א בסיוון התשע"ז )5 ביוני 2017(
)חמ 3-265-ה1(

מוטי ששון  
ראש עיריית חולון  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
באדר  כ"ב  מיום  בישיבתה  משגב,  האזורית  המועצה  מינתה 
התשע"ז )20 במרס 2017(, את עורך הדין אלי אלון, לחבר ועדת 

ערר לעניין החוק האמור.

י"ז בשבט התשע"ז )13 בפברואר 2017(
)חמ 3-265-ה1(

רון שני  
ראש המועצה האזורית משגב  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 8680.  2

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

של   וגבולות  שטח  לתיקון  בקשה  הוגשה  כי  מודיע  אני 
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם.

י"ח בתמוז התשע"ז )12 ביולי 2017(
)חמ 3-5348(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בתמוז  ה'  מיום  בישיבתה  שלומי,  המקומית  המועצה  מינתה 
האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדת   )2017 ביוני   29( התשע"ז 

בהרכבים המפורטים להלן:

עורכת הדין אביטל קורקוס - יושבת ראש  )1(

ניסים רואש - חבר  

ניסים וקנין - חבר;  

עורך הדין שלומי נעמן - יושב ראש  )2(

אברהם וזאנה - חבר  

משה נהוראי והב - חבר.  

ט' בתמוז התשע"ז )3 ביולי 2017(
)חמ 3-265-ה1(

גבריאל נעמן  
ראש המועצה המקומית שלומי  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בסיוון  י"ט  מיום  בישיבתה  טבריה,  עיריית  מועצת  מינתה 
התשע"ז )13 ביוני 2017( את עורך הדין דדי סופר, ליושב ראש 
ועדת ערר לארנונה, לעניין החוק האמור, במקום עורך הדין ערן 

אסלן2.

י"ב בתמוז התשע"ז )6 ביולי 2017(
)חמ 3-265-ה1(

יוסי בן דוד  
ראש עיריית טבריה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 6197.  2

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת ערר לענייני ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו-11976 )להלן 
- החוק(, שינתה עיריית חולון בישיבתה מיום י' בסיוון התשע"ז 

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

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

אריה אביטן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 40333-05-17

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

ח"פ בע"מ,   1997 ברזני  )א.מ.ש(  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-255606-9

והמבקשת: שיא שי עד בע"מ, ח"פ 51-375269-1, ע"י ב"כ 
עו"ד אייל רייף ו/או סיוון דניאל ו/או חדוה אסבג ו/או נורית 
ו/או  ויגיסר  חזום  לינדי  ו/או  שושן  רייף  שירלי  ו/או  הרבסט 
לריסה קלנדרוב ו/או הגר גרטי, מרח' מנחם בגין 11 )קומה 16(, 

רמת גן, טל' 03-6126699, פקס' 03-6131616.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.9.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 1.9.2017

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

אייל רייף, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 24047-07-17

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

ח"פ בע"מ,  אחזקות  שלמה  בן  א.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-487625-9

פרידמן,  גבריאל  עו"ד  ב"כ  ע"י  לוקסנבורג,  ז'ק  והמבקש: 
מרח' צמח השדה 29/12, מעלה אדומים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.7.2007 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.9.2017 בשעה 11.10.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(,  
נוסף  עותק אחד  ובצירוף  עותקים,  ירושלים, בשני   ,2 קומה 

לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג 3/17.

פרטי הרישום הקיים:

רשום בפנקס השטרות.

העיר: ירושלים.

זיהוי: ספר ירושלים ח.מ. 1015, דף 800.

זיהוי נוסף: גוש 30052, חלקה 75.

שטח החלקה: 5,515.80

הגבולות:

צפון: בניות אל סוואביני;

דרום: דרך;

מזרח: הבית של הכומר אקלין;

מערב: ההקדש האנגלי ובית עזם.

מספרים ישנים של החלקה: ספר ירושלים )מ( 6, דף 266.

)חל"צ(  פינלנד  של  האוונגליסטי-לותרני  המסיון  הבעלים: 
)לשעבר אגודת המיסיון הפינית(.

מספר שטח כמפורט בנסח הרשום.

התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 3,031 מ"ר.

הגבולות:

צפון: חל' 74, 134 ותצ"ר 722/45;  

דרום: חל' 79, 80, 125 ותצ"ר 966/37;  

מזרח: דרך רח' שבטי ישראל, חל' 124;  

מערב: חל' 103 ותצ"ר 572/07.  

הערה: הבקשה מתבססת על תצ"ר מס' 256/16.

הרשום  החלקה  שטח  את  להקטין  מבוקש  הבקשה  במסגרת 
ולקבוע את גבולותיה.

כ"ד בסיוון התשע"ז )18 ביוני 2017(
אורן סילברמן  

מפקח בכיר על רישום המקרקעין  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 11049-09-16

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

 ובעניין פירוק חברת ד.ר. איטלגו אינטרנשיונל בע"מ, ח"פ
,51-427471-1

והמבקשת: דבורה גאון, ע"י ב"כ עו"ד אריה אביטן, מרח' 
מאיר שחם 2, ירושלים, טל' 02-6223036.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.10.2017 בשעה 10.10.
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המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 30.8.2017.

איתמר טורס, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 70489-11-16

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

ח"פ בע"מ,  תיירות  שירותי  גל  ע.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-542674-0

והמבקשים: יעל אדרי וגיל-דר ייזום ובניה בע"מ, ע"י ב"כ 
חיפה   ,43 יהודה  בר  מדרך  דגן,  ליפקר  וגלעד  פרץ  עופר  עו"ד 

.32627

בקשה  הוגשה   30.11.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

28.9.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 12.9.2017.

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

עופר פרץ, עו"ד   גלעד ליפקר דגן, עו"ד
                                             באי כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 61570-06-17

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

בע"מ,  נעליים  לייצור  חברה  ברמא  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-045870-6,

והמבקשת: דינה שנדר, ע"י ב"כ עו"ד יעקב שניטמן, מרח' 
טשרניחובסקי 35, בניין "אסטרא", חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.11.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 10.11.2017.

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.14.9.2017

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

גבריאל פרידמן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 13982-05-17

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

ובעניין פירוק חברת ש.ב. פרונטו בע"מ, ח"פ 51-442921-6,

אל  באקה   ,792 מת"ד  סואלחה,  מוחמד  עו"ד  והמבקש: 
גרביה 30100.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.9.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.20.9.2017

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

מוחמד סואלחה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 56685-05-17

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

ובעניין פירוק חברת לעובד גרופ, ח"פ 51-366742-8,

והמבקשת: מורן צור, ע"י ב"כ עו"ד איתמר טורס, מרח' דרך 
בן גוריון 11, בני ברק 5126015.

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

13.9.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 6.7.2017.
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בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 23.8.2017.

שירלי אבנר, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 39035-06-17

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

ח"פ בע"מ,  מהגליל  שוקולד  החברה  פירוק   ובעניין 
,51-537195-3

והמבקש: פוקס )אבירם( לי, ע"י ב"כ עו"ד שי קרבצקי, מרח' 
לוחמי הגטאות 13, נהריה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.9.2017 בשעה 10.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.11.9.2017

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

שי קרבצקי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 777-07-17

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

ח"פ בע"מ,  ובקרה  מכשור   - חמם  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-133817-0

מינדל  יגאל  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
ועו"ד ענבל אלוש לוצאטו, מרח' הנרייטה סולד 8א, באר שבע 

.8489433

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

19.10.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 17.10.2017.

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

יגאל מינדל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

יעקב שניטמן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 51927-06-17

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

ח"פ בע"מ,  סחר  טרוניקס  כח  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-148664-9

והמבקשת: שרית בוגנים, ע"י ב"כ עו"ד היתם דאוד, משד' 
שז"ר 39/23, נהריה 2234424.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.9.2017 בשעה 10.15.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 21.9.2017.

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

היתם דאוד, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 54711-05-17

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

ח"פ בע"מ,  אירועים  לוי  חנן  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-153325-9

והמבקשת: משפחת שאיוב 2003 בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד יורי 
יפה  שרף  ספרן,  נחושתן,  ממשרד  אבנר,  שירלי  ו/או  נחושתן 
ושות', רח' אבא הלל סילבר 12, מגדל ששון חוגי, רמת גן, טל' 

03-6134401, פקס' 03-6134402.

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

6.9.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 23.8.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר קינן, מנוף שדות 22, 

טל' 054-5233057, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שחר קינן, מפרק

דיי איי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-434192-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24.8.2017, בשעה 16.00, אצל רון קינן, רח' תוצרת 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,12 הארץ 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שחר קינן, מפרק  

מכבסה וניקוי יבש היובל בע"מ
)ח"פ 51-263301-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  גז,  אורלי  עו"ד  אצל   ,9.00 בשעה   ,31.8.2017 ביום  תתכנס 
כיכר העצמאות 12, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נח בוקריס, מפרק  

פונדק הים של דוד ותמי בע"מ
)ח"פ 51-372257-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.9.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' פנחס לבון 30, 
נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי חבוש, עו"ד, מפרק  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על שינוי סיווג אגודה

להלן נתונים בעניין האגודה:  

שם האגודה: קיבוץ להב.  

מס' האגודה: 57-001196-5.

המען: להב, ד"נ הנגב 85335.

תאריך רישום: כ"ב בתמוז התשי"ב )15 ביולי 1952(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

ט' בתמוז התשע"ז )3 ביולי 2017(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודה שיתופית
קיבוץ  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   12.8.1997 וביום  הואיל 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-002753-2 אגודה  מס'  חריש, 
הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,5408 עמ'  התשנ"ז,   ,4563 הפרסומים 
הושלם ביום 11.7.2017, ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה 
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

י"ז בתמוז התשע"ז )11 ביולי 2017(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

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

מטרו רייל בע"מ
)ח"פ 51-330793-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
10.00, אצל המפרק, רח' הירדן  תתכנס ביום 24.8.2017, בשעה 
סופי של המפרק,  דוח  קריית שדה התעופה, לשם הגשת  1א, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יחזקאל קטן, עו"ד, מפרק

דיי איי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-434192-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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מ.י.ש.א אנרגית רוח בע"מ
)ח"פ 51-382391-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.9.2017, בשעה 12.00, אצל רו"ח שי עמר, 
רח' אילת 1, טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושוע מויאל, מפרק  

סי. אי. פאלמר טורס בע"מ
)ח"פ 51-453548-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 13.9.2017, בשעה 9.00, במשרדו של עו"ד רוני גולן, 
סופי של המפרקת,  דוח  גן, לשם הגשת  רמת   ,19 רח' היצירה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרטה רקל יעקבצינר, מפרקת  

אספריו פרמסוטיקלס בע"מ
)ח"פ 51-004068-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה   ,14.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
וינברג 16, כפר סבא 4465317, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שון מרכוס, מפרק  

רז הראל שחם ושות' משרד עורכי דין
)ח"פ 51-407906-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,15.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 3, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידית רז הראל, מפרקת  

ויין ונטורה בע"מ
)ח"פ 51-511876-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 5.9.2017, בשעה 12.00, אצל עו"ד אילן דהן, רח' בן 
יהודה 34, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לורן הנרי אמסלם, מפרק  

יומסה אטרקציה בע"מ
)ח"פ 51-366069-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 6.9.2017, בשעה 12.00, אצל עו"ד אילן דהן, רח' בן 
יהודה 34, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יואל אדרעי, מפרק  

אר. זד. וילד בע"מ
)ח"פ 51-505566-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.9.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' עמינדב 
17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל אולנסקי, מפרק  

איי אל וונצ'רס בע"מ
)ח"פ 51-199488-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקים,  אצל   ,10.00 בשעה   ,12.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ויסוצקי 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאור מן       דרור יעקובסון
מ פ ר ק י ם
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מריו לזניק יוזמה ניהול ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-183589-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 18.9.2017, בשעה 12.30, במשרדי ש. פרידמן 
ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אריאל שחר, עו"ד, מפרק  

בשמון חברה ליבוא בע"מ
)ח"פ 51-178038-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 18.9.2017, בשעה 12.00, במשרדי ש. פרידמן 
ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אריאל שחר, עו"ד, מפרק  

רוול עבודות בניה בע"מ
)ח"פ 51-121880-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.9.2017, בשעה 11.30, במשרדי ש. פרידמן ושות', 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח'  דין,  עורכי 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל שחר, עו"ד, מפרק  

סוקורו בע"מ
)ח"פ 51-476034-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.9.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' תל צור 
44, אבן יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניקולט שהם, מפרק  

יומור )בינ"ל( בע"מ
)ח"פ 51-324693-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
עורכי הדין  10.00, אצל משרד  17.9.2017, בשעה  ביום  תתכנס 
אביב,  תל   ,100 החשמונאים  רח'  ושות',  איבצן-נצר-וולצקי 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

לאה מוזס, עו"ד, מפרקת  

גודיטאג בע"מ
)ח"פ 51-439356-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' ארבע  19.00, אצל המפרק,  17.9.2017, בשעה  ביום  תתכנס 
ארצות 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן שלמה, מפרק  

פימר חברה לבניה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-156747-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 18.9.2017, בשעה 11.00, במשרדי ש. פרידמן 
ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אריאל שחר, עו"ד, מפרק  

גולמר השקעות פיתוח ובניה בע"מ
)ח"פ 51-175893-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18.9.2017, בשעה 13.00, במשרדי ש. פרידמן ושות', 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 ויצמן  רח'  דין,  עורכי 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל שחר, עו"ד, מפרק  
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צבי אברהם שרותי הנהלת חשבונות בע"מ
)ח"פ 51-179633-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.7.2017, התקבלה החלטה 
רו"ח צבי אברהם, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

חניתה 44, חיפה, טל' 055-6612221, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי אברהם, רו"ח, מפרק

צבי אברהם שרותי הנהלת חשבונות בע"מ
)ח"פ 51-179633-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 26.9.2017, בשעה 16.00, במשרד המפרק, רח' 
סופי של המפרק, המראה  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,44 חניתה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי אברהם, רו"ח, מפרק  

ל. בר סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-454515-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,10.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס 
אצל אופיר בן אברהם, מושב גן שומרון, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

שי הראל, עו"ד  
בא כוח החברה

ב.ר. מסעדות )איילון( בע"מ
)ח"פ 51-098136-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

שער הפרחים - חברה להסעות בע"מ
)ח"פ 51-275332-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 24.9.2017, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
יעקב פריימן 1, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקטוריה ששון, עו"ד, מפרקת  

ח.ג.ר. נכסים בע"מ
)ח"פ 51-172975-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
המפרקת,  של  במשרדה   ,10.00 בשעה   ,25.9.2017 ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נתניה,   ,1 הנורית  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורית דורון, עו"ד, מפרקת  

דורונעדי בע"מ
)ח"פ 51-030328-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,22.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' כנרת 5, ק/35, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחיאל רכטשאפן, מפרק  

בית רח' לילינבלום 17 ת'א בע"מ
)ח"פ 51-025389-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,14.00 בשעה   ,22.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' כנרת 5, ק/35, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יחיאל רכטשאפן, מפרק  
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)ח"פ 51-296642-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.10.2017, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' בן יהודה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,805 משרד   ,32
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכסנדר כהן, עו"ד, מפרק  

מכלול סיסטמס בע"מ 
 )ח"פ 512680505(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   17/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 17/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

גיא פינדר, מפרק 

שייקה קדם בע"מ 
 )ח"פ 515103703(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   16/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אורי ששון, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,10.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס 
במשרד המפרק, רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שי הראל, עו"ד  
בא כוח החברה

בי-קלוז בע"מ
)ח"פ 51-416579-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, אצל 
גן שומרון, לשם הגשת דוח סופי של  בן אברהם, מושב  אופיר 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד  
בא כוח החברה

ב.ע.ד.מ. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-500058-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, אצל 
גן שומרון, לשם הגשת דוח סופי של  בן אברהם, מושב  אופיר 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד  
בא כוח החברה

 G.G.W. INTERNATIONAL (GREEN 
GRASS WIZARD) LTD

)ח"פ 51-296642-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
 ,6.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן  שלא 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה   התקבלה 

אלכסנדר כהן, מרח' בן יהודה 32, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלכסנדר כהן, עו"ד, מפרק
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20/06/2017 
עוזי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

סלע, מרח' המגינים 57, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

 עוזי סלע, מפרק 

ספירלאווט מחקר בע"מ 
 )ח"פ 515230936(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23/07/2017 
אסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

צפרק, מרח' הרב הרצוג 34, בת ים 5939571, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אסף צפרק, מפרק 

מ.מ.מ דיל מוטורס בע"מ 
 )ח"פ 514258185(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/07/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק   ,7720701 אשדוד   ,1/31 רוגוזין  מרח'  ליברמן,  ליאור 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

ליאור ליברמן, עו"ד, מפרק

עזיז צרכי משרד בע"מ 
 )ח"פ 511095739(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

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

 16/11/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אורי ששון, עו"ד, מפרק 

גן רומי בחווה בע"מ 
 )ח"פ 514376730(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   23/07/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 

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

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 24/09/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

מרדכי לוי, מפרק 

וי.אי.פי טיצ'ר לימודי אנגלית בע"מ 
 )ח"פ 514459338(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23/07/2017 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוניקה מיכאלן, מרח' דוד 

סימון ארנסט 7, באר שבע 8481994, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

מוניקה מיכאלן, מפרקת 

ברוסל תעשיות בע"מ 
 )ח"פ 511477366(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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תתכנס ביום 06/09/2017 בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' הסורג 
1, קומה 4, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

עדו נחום, עו"ד, מפרק 

יקב כנא בע"מ
)ח"פ 51-420369-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  זועבי,  תאמר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אכסאל 11, ת"ד 4007, נצרת 16000, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

תאמר זועבי, עו"ד, מפרק

משה דוידוביץ בע"מ
)ח"פ 51-046734-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף בן בנימין, מרח' 

השיטה 2/10, יקנעם עילית, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף בן בנימין, עו"ד, מפרק

דלידג זנו בע"מ
)ח"פ 51-520475-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.7.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר זנו, מרח' כנרת 11/17, 

אשדוד, טל' 050-5337480, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

בן  רח'  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   03/09/2017 ביום  תתכנס 
אביגדור 18, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יחזקאל עזיז, מפרק

הזירה המרכזית לסחר ברכב בע"מ 
 )ח"פ 515139087(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שד'  10:00, אצל המפרק,  03/09/2017 בשעה  ביום  תתכנס 
המגינים 53, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ערן איזיק, מפרק

דברי חפץ בע"מ 
 )ח"פ 514638527(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 04/09/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שדה 
צבי 327, שדה צבי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מנשה שולץ, מפרק

אחים אליאס הובלות בע"מ 
 )ח"פ 512443888(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 09/07/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדו 

נחום, מרח' הסורג 1, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

עדו נחום, עו"ד, מפרק 

אחים אליאס הובלות בע"מ 
 )ח"פ 512443888(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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שהתכנסה ביום 9.3.2017, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד דפנה רותם, מדרך רופין 9, ת"ד 3489, 

ירושלים, למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דפנה רותם, עו"ד, מפרקת

עמותה להצלת שרה טשלה וחולי כליה אחרים 
)ע"ר 58-045737-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,29.6.2017 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד פיני ברזילי, מרח' יצחק רגר 
22, בית הנשיאים, באר שבע, טל' 08-6654651, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

פיני ברזילי, עו"ד, מפרק

ח. אפשטיין ניהול ופיקוח פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-358683-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלטה בדבר הפסקת הליכי פירוק החברה

הנ"ל,  כי באסיפה כללית של החברה  בזה הודעה  ניתנת 
שהתכנסה ביום 4.7.2017, התקבלה החלטה במניין חוקי לבטל 
להפסיק   ,26.12.2016 ביום  שהתקבלה  החברה,  החלטת  את 
את הליכי פירוק החברה ולהסיר את מינויו של המפרק עו"ד 

אברהם גדות.
חנן אפשטיין, בעל המניות

עיזבון המנוח אברהם לייבוביץ' 
הירושה,  לחוק  99)א(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשכ"ה-1965, כי מנהל עיזבון המנוח הנ"ל מירושלים, מזמין 
נושי העיזבון להודיעו את תביעותיהם בכתב, בתוך  בזה את 
שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זאת, לפי מען משרדו: רח' 

שלומציון המלכה 8, ירושלים 9414608.

משה סרגוסי, עו"ד, מנהל העיזבון

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

מאיר זנו, מפרק

דימרה בע"מ
)ח"פ 51-346839-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
החברה  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.7.2017, התקבלה החלטה במניין חוקי 
לפרק את החברה מרצון, בהתאם לסעיף 319)2( לפקודה ולמנות 
את עו"ד מני דולב, מרח' אבא הלל 23, רמת גן, למפרק החברה 
לצורך  לחוק  בהתאם  הפעולות  בכל  לנקוט  אותו  ולהסמיך 

פירוק מרצון של החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מני דולב, עו"ד, מפרק

אנסמבל תיאטרון הרצליה 
)ע"ר 58-037377-7(

)בפירוק מרצון על ידי חברים(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 10.7.2017, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד בועז נוה, מרח' שנקר 14, בית נולטון, 

ת"ד 12722, הרצליה, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

בועז נוה, עו"ד, מפרק

גרונטק - המרכז הישראלי לטכנולוגיה מסייעת וזיקנה
)ע"ר 58-032736-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 




