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מינוי מפקחי עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

הפיקוח  ארגון  לחוק  2)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משרדי  עובדי  את  ממנה  אני  התשי"ד-11954,  העבודה,  על 
החוק  על  הפיקוח  לעניין  עבודה  למפקחי  להלן,  המפורטים 
הנוער,  עבודת  חוק  על  וכן  שמכוחו  וההוראות  האמור 
ופקודת  התשי"ד-31954,  נשים,  עבודת  חוק  התשי"ג-21953, 

תאונות ומחלות משלח-יד )הודעה(, 41945:

משה בן חיים דוד חסאן  

ג'קי יעקב ביטי איגור גלוזשטיין  

אסף שטרית שמואל עזרא  

דוד נגר אלכסנדר זטייקין  

סיגלית יגל מירה בוגדנובסקי  

יעקב ברונשטיין רועי גורנשטיין  

דני חנוך גדליה בירמן  

אנטון גרשון 

 1( התשע"ח  בשבט  ט"ז  מיום  לתוקף  תיכנס  ההסמכה 
קורס  את  סיימו  שהמוסמכים  בכך  ומותנית   )2018 בפברואר 

המפקחים בהצלחה 

בתפקידם  משמשים  המתמנים  עוד  כל  המינוי  תוקף 
במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים 

י"ב בשבט התשע"ח )28 בינואר 2018(
)חמ 150—3-ה1(                            חיים כ"ץ

                   שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
__________

1  ס"ח התשי"ד, עמ' 202; התשמ"ב, עמ' 162; י"פ התשע"ז, עמ' 1312 

2  ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התשנ"ה, עמ' 256; י"פ התשנ"ד, עמ' 2960 

3  ס"ח התשי"ד, עמ' 154; י"פ התשט"ו, עמ' 156; התשע"ז, עמ' 1312 

4  ע"ר 1409, תוס' 1, עמ' 62; י"פ התשט"ו, עמ' 156; התשע"ז, עמ' 1312 

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

התשנ"ב-11992  המפלגות,  לחוק  4)ב(  לסעיף  בהתאם 
ודיווח(,  )רישום  המפלגות  לתקנות   3 ותקנה  החוק(,  )להלן- 
התשנ"ג-21993 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי ביום ה' באדר 
התשע"ח  )20 בפברואר 2018( , הוגשה לי בקשה לרישום בפנקס 

המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"מנהיגות מקומית - משנים את המשוואה"

מטרות המפלגה הן:

והחירות  הצדק  השוויון,  בערכי  המאמינה  חברה  בניית   )1(
לאורה של מגילת העצמאות של ישראל;

חיזוק הנציגות הנבחרת בשלטון המקומי בישראל;  )2(

חיזוק השפעת תושבי הרשויות המקומיות והאזוריות על   )3(
קובעי המדיניות בישראל 

תל–אביב-יפו   ,7 קומה   ,1 קרליבך  רחוב  מען:  המפלגה:   פרטי 
תל–אביב-יפו   ,20596 ת"ד  מכתבים:  למשלוח  כתובת   ;6713205 

דוא"ל   0722839323 פקס'   ,058-4301018 נייד  טל'   ;6120402 
 info@mekomi org il

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

עדו שטסל, רח' יהודה הלוי 14, תל אביב;  )1(

טל אלוביץ', רח' מרכז בעלי המלאכה 12, תל אביב;  )2(

אפרת אטון, רח' מיכלין 13, ירושלים;  )3(

ליעד וקנין, רח' אטאלי 13, אשדוד;  )4(

סמדר שטסל, רח' החורש 32, קריית טבעון;  )5(

לימור אדלר, רח'  רוטשילד 101, 2/ב, תל אביב;  )6(

עומר חוטקובסקי, רח' גלגל 14, צור יגאל;  )7(

ענבר ויטמן, רח' סוקולוב 12, תל אביב;  )8(

מיכל פרקש, רח' גליל 132, נירית;  )9(

אורי מנחם, רח' די רוסי 17, תל אביב   )10(

לה,  שצורפו  ובמסמכים  המלאה  בבקשה  לעיין  ניתן 
המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום  לאחר 
באתר  גם  מתפרסם  מהבקשה  חלק  התשנ"ג-31993;  )אגרות(, 
 האינטרנט של רשם המפלגות;  פרטים נוספים באתר שכתובתו:

 taagidim justice gov il

ישראל  אזרח  כל  רשאי  לחוק,  ו–)ב(  6)א(  לסעיף  בהתאם 
באופן  המבוקש  לרישום  להתנגד  הארץ  תושב  שהוא  בגיר 

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות 

ה' באדר התשע"ח )20 בפברואר 2018(
)חמ 2424—3-ה1(                           אייל גלובוס

                                רשם המפלגות
__________                                 ראש רשות התאגידים

3  ק"ת התשנ"ג, עמ' 730 

תיקון הודעה על החלת חוק עזר - עיריית פתח תקווה 
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

המקומיות  הרשויות  חוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
)אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008, החליטה 
פתח  עיריית  ראש  הצעת  לפי  תקווה,  פתח  עיריית  מועצת 
ז'  מיום  בישיבתה  שלה,  המשפטית  היועצת  ובהסכמת  תקווה 
בילקוט  שפורסמה  ההודעה  כי   ,)2017 ביולי   30( התשע"ז  באב 
"למעט  יבוא  שבסופה  כך  תתוקן   ,935 עמ'  התש"ע,  הפרסומים 
בחוק עזר לפתח תקווה )שמירת הסדר והניקיון(, התשנ"ב-21991, 

באזורים הנמצאים בתחומי הרשות המפורטים להלן: 

גושים בשלמות: 6391, 4264, 4265, 6323, 6348, 6347, 6398, 6457, 
 ,6570 ,6352 ,6571 ,6570 ,6351 ,6350 ,6349 ,6343 ,6346 ,6458

 6359 ,6568 ,6571

חלקי גושים:

6390 - דרומית לציר מכבית 471, גובל מערבית בכפר מעש;

6319 - גובל ממזרח ברחוב תפוז, צפונית לרחוב השיטה, מערבית 
לגבול השיפוט של העיר;

6322 - גובל מערבית לרחוב פאול גרונינגר, בגבול דרומי לרחוב 
ועד ארבע הארצות;

__________
1  ס"ח התשנ"ב, עמ' 190 

2  ק"ת התשנ"ג, עמ' 722 

                  __________
1  ס"ח התשס"ח עמ' 534 

2  ק"ת התשנ"ב, עמ' 12 
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יחיאל  ורחוב  הסנהדרין  רחוב  עם  דרומי  בגבול  גובל   -  6399
יוכלמן, ובגבול המערבי רחוב שמואל הנגיד ורחוב ויזנטל 

גבול דרומי ורחוב הירקונים;

6357 - גבול דרום מערבי מעבר לקו בניין של הרחובות שרגא 
רפאלי, רפאל איתן ומבצע יפתח וגובל בגבול מזרחי בית 

העלמין סגולה;

7209 - גובל בדרום עם רבקה גובר ובהמשך לדרך אם המושבות;

6358, 6345, 6344 - פרט למתחם הרכבת הקלה;

6364 - מצפון לדרך אם המושבות למעט שטח אצטדיון המושבה, 
גבול גזרה מזרחי כביש הגישה לתחנת הרכבת קריית אריה, 

למעט תחנת הרכבת קריית אריה;

6639 - עד גבול השיפוט העירוני;

6640 - גבול המערבי תחום השיפוט העירוני, מצפון מזרח לרחוב 
המדע וצפוני לדרך אם המושבות "

כ"ח בטבת התשע"ח )15 בינואר 2018(
)חמ 3951—3(                                 איציק ברוורמן

                                            ראש עיריית פתח תקווה

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.1.2018 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום 1 
תאריך החתימה 2 
הצדדים 3 
ענף 4 
היקף 5 
נושאים 6 
תאריך הגשה 7 
תקופת תוקפו 8 

 134+7001/2018
 215 11 2017
ממשלת ישראל, מרכז שלטון מקומי, שלוש הערים 3 

הגדולות, מרכז מועצות אזוריות, שירותי בריאות 
כללית, ביטוח לאומי, שירות התעסוקה, אוני' עברית 

+ בר אילן, אוני' בן גוריון + חיפה + ת"א, טכניון, מכון 
ויצמן, הסתדרות החדשה

כלל הענפים4 
כאמור בסעיף 52-3 
הפרשים והפרשות6 
 728 1 2018
2017 11 15 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.1.2018
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום 1 
תאריך החתימה 2 
הצדדים 3 
ענף 4 
היקף 5 
נושאים 6 

תאריך הגשה 7 
תקופת תוקפו 8 

 11/2018
 220 12 2017
אלקטרה תעשיות מיזוג אוויר )2006( בע"מ,3 

הסתדרות עובדי מתכת חשמל אלקטרוניקה והתוכנה
ייצור מחשבים4 
כאמור בסעיפים 56-8 
תנאי עבודה6 
 716 1 2018
2017 12 20 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 12/2018
 29 11 2017
פריגו איי פי איי בע"מ ח פ 3,511139651 

הסתדרות החדשה
ייצור כימיקלים4 
כלל העובדים5 
הארכת הסכמים קודמים בשינויים6 
 716 1 2018
2017 11 9 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 13/2018
24 12 2017
חברת נמל חיפה בע"מ,3 

הסתדרות החדשה / איגוד עובדי התחבורה
הובלה ימית4 
מנהלי עבודה ציוד5 
תנאי עבודה6 
 710 1 2018
2017 12 4 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 14/2018
 227 12 2017
מועצה מקומית באר יעקב,3 

הסתדרות החדשה / המעו"ף
מינהל מקומי4 
עובדים פורשים5 
תנאי סיום ועבודה6 
 716 1 2018
2017 12 27 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

15/2018
 25 11 2017
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
תעשיית מתכת4 
עובד 51 
הארכת העסקה ארעית6 
 710 1 2018
2017 11 5 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 16/2018
 21 11 2017
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,3 

ארגון הסגל המחקר במערכת הבטחון ובמשרד ראש 
הממשלה
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אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,3 
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4 
דיילים וטייסים5 
תנאי עבודה6 
 710 1 2018
 831 8 2018 - 20 7 2017

 113/2018
 23 12 2017
בנק מזרחי טפחות בע"מ,3 

ארגון עובדי מזרחי טפחות
שירותים פיננסיים4 
כאמור בסעיף 2 להסכם5 
תנאי עבודה6 
 72 1 2018
 831 12 2021 - 1 1 2016

 114/2018
 210 12 2017
מועצה מקומית גני תקווה,3 

הסתדרות החדשה / המעו"ף
מינהל מקומי4 
כאמור בנספח א'5 
הפרשות לפנסיה6 
 725 12 2017
2017 12 10 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 115/2018
 228 12 2017
מקסימה המרכז להפרדת אוויר בע"מ3 

מקסימה תהליכים בע"מ,
מקסימה מדיקל בע"מ

מקסימה צפון בע"מ,
הסתדרות החדשה / עובדי המזון והרפמצבטיקה

ענפי ייצור אחרים4 
כאמור בהסכם5 
תנאי עבודה6 
 723 1 2018
 81 10 2020 - 1 10 2017

 116/2018
 223 12 2017
החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים,3 

הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ
ספורט ופנאי4 
כאמור בנספח א'5 
תנאי עבודה6 
 77 1 2018
 823 12 2020 - 23 12 2017

 117/2018
 221 12 2017
ליבנה צפוני בע"מ,3 

הסתדרות העובדים הלאומית אג"מ
מסחר קמעונאי4 
כלל העובדים5 
העלאת שכר6 

תעשיית מתכת4 
עובדת 51 
העסקה ארעית6 
 710 1 2018
2017 11 1 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 17/2018
  27 12 2017
קרן לב"י האגודה למען החייל,3 

הסתדרות החדשה / המעו"ף
שירותי רווחה4 
כלל העובדים5 
תנאי עבודה6 
 710 1 2018
 831 12 2021 - 7 12 2017

 18/2018
 210 12 2017
בריטיש איירוויז,3 

הסתדרות החדשה
הובלה אווירית4 
ארבעה עובדי המחלקה המסחרית5 
תוספת להסכם מיום 61/4/2006 
 710 1 2018
2017 12 10 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 19/2018
 221 12 2017
חברת נמל אילת בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
הובלה ימית4 
עובדי סקטור מתקן התפזורת5 
תנאי עבודה6 
 710 1 2018
2017 12 21 - לתקופה בלתי מוגבלת 8 

 110/2018
 213 12 2017
אסם השקעות בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
ייצור מזון4 
עובדי שירות לקוחות 5 
תנאי עבודה6 
 710 1 2018
 831 3 2020 - 1 4 2017

 111/2018
 212 12 2017
אסם השקעות בע"מ,3 

הסתדרות החדשה - עובדי המזון והפרמצבטיקה
ייצור מזון4 
עובדי מרכז הפצה שוהם 5 
עדכון תנאי שכר6 
 710 1 2018
 831 3 2020 - 1 4 2015

 112/2018
 220 7 2017
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שירותים פיננסיים4 
כאמור בהסכם5 
מענק ותנאי עבודה6 
 723 1 2018
2018 1 10 -  לתקופה בלתי מוגבלת8 

 124/2018
 225 12 2017

 3
מפעל הפיס,

הסתדרות החדשה / המעו"ף
הימורים4 
כאמור בהסכם5 
תיקון בהסכם מיום 12/2/04 בנושא פנסיה6 
 723 1 2018
2017 12 25 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 125/2018
 28 1 2018

 3

כ א ל כרטיסי אשראי לישראל בע"מ
יציל פיננסיים בע"מ

דיינרס קלוב בע"מ,
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חטיבת עובדי הבנקים וחברות האשראי
שירותים פיננסיים4 
כאמור בהסכם5 
תיקונים בהסכמים קודמים6 
 723 1 2018
2018 1 8 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 126/2018
 214 1 2018

 3
חברת אקרשטיין תעשיות בע"מ,
הסתדרות החדשה / הבנין והעץ

ענפי ייצור אחרים4 
כאמור בהסכם5 
תוספות שכר6 
 723 1 2018
 831 12 2021 - 1 1 2018

 127/2018
 231 10 2017

 3
חברת דלק שינוע בע"מ ח פ 511733594,

הסתדרות החדשה / איגוד עובדי התחבורה
הובלה יבשתית4 
כלל העובדים5 
תשלום בגין עבודה במוצ"ש6 
 723 1 2018
2017 10 31 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 128/2018
 27 12 2017

 3
ממשלת ישראל,

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4 
עובדי רשות המעברים היבשתיים )רמי"ם(5 
תנאי העסקה6 
 723 1 2018
2017 12 7 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 77 1 2018
2017 12 21 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 118/2018
 22 11 2017
קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל,3 

הסתדרות החדשה
שירותים פיננסיים4 
כאמור בהסכם5 
מענק + הגדלת הפרשות לפנסיה6 
 78 1 2018
 82 11 2020 - 2 11 2017

 119/2018
 224 12 2017
אלקטרה תעשיות מיזוג אוויר )2006( בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
ייצור מתכת4 
כלל העובדים5 
תנאי עבודה ושכר6 
 710 1 2018
 824 12 2021 - 24 12 2017

 120/2018
 228 12 2016
פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
ייצור כימיקלים4 
כאמור בסעיף 2 51 
תוספות שכר6 
 716 1 2018
 81 4 2020 - 1 4 2016

 121/2018
 27 2 2017
ממשלת ישראל,3 

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4 
כאמור בסעיף 52 
הרחבת שעות עבודה עקב החוק הביומטרי ותוספת 6 

שכר עקב המעבר לביומטרי
 721 1 2018
2017 2 7 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 122/2018
 218 12 2017
י ב מ גלובל סרוויס )ישראל( בע"מ3 

הסתדרות החדשה / עובדי המתכת החשמל 
והאלקטרוניקה

שירותי מידע4 
כלל העובדים5 
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין6 
 721 1 2018
2017 12 18 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 123/2018
 210 1 2018
בנק דקסיה בע"מ,3 

הסתדרות החדשה/המעו"ף
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 129/2018
 26 12 2017

 3
איי די איי טכנולוגיות בע"מ,

הסתדרות החדשה /איגוד עובדי הכימיה
ייצור כימיקלים4 
כאמור בסעיף 52 
תגמול מיוחד בגין מכירת החברה ע"י כיל6 
 77 1 2018
2017 12 6 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 130/2018
 227 7 2017

 3
ישראליפט תעשיות 1972 בע"מ,

הסתדרות החדשה
ענפי ייצור אחרים4 
כאמור בסעיף 2 להסכם5 
תנאי עבודה6 
 72 1 2018
 831 7 2021 - 1 8 2017

 131/2018
 21 1 2018

 3
עתיד רשת חינוך ובתי ספר ח פ 513532333,

כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי
חינוך4 
כאמור בהסכם 5 
תנאי עבודה6 
 728 1 2018
2018 1 1 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 132/2018
 225 12 2017
עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ3 

הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ
חינוך4 
כאמור בסעיף ג' להסכם5 
תנאי עבודה6 
 77 1 2018
 81 9 2020 - 1 9 2017

 133/2018
 23 12 2017
ממשלת ישראל ,3 

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4 
עובדי רשות המיסים5 
איחוד אגפי רשות המיסים והשלכותיו על תנאי 6 

ההעסקה של העובדים 
 728 1 2018
2017 12 3 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 134+7001/2018
 215 11 2017
ממשלת ישראל, מרכז שלטון מקומי, שלוש הערים 3 

הגדולות, מרכז מועצות אזוריות, שירותי בריאות 
כללית, ביטוח לאומי, שירות התעסוקה, אוני' עברית 

+ בר אילן, אוני' בן גוריון + חיפה+ ת"א, טכניון, מכון 
ויצמן, הסתדרות החדשה

כלל הענפים4 
כאמור בסעיף 52-3 
הפרשים והפרשות6 
 728 1 2018
2017 11 15 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 135/2018
 219 11 2017
שירותי בנק אוטומטיים בע"מ 3 

מרכז סליקה בנקאי בע"מ,
הסתדרות החדשה

שירותים פיננסיים4 
כאמור בסעיפים 56-7 
תנאי עבודה6 
 728 1 2018
2017 11 19 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 136/2018
 227 12 2017
הובלות שרון בע"מ,3 

הובלות עמל פרדס חנה בע"מ,
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

הובלה יבשתית4 
נהגים5 
אימוץ הסכמים בענף ההובלה6 
 77 1 2018
2017 12 27 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 137/2018
 226 12 2017
האקדמיה ללשון עברית,3 

הסתדרות העובדים הלאומית 
חינוך4 
כלל העובדים5 
תנאי עבודה6 
 77 1 2018
2017 12 26 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 138/2018
 224 12 2017
שלמה א  אנג'ל בע"מ,3 

ומגדניית אנג'ל בע"מ,
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

ייצור מזון4 
כאמור בהסכם5 
תנאי עבודה6 
 77 1 2018
2017 12 24 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 139/2018
 218 1 2018
סופרבוס העמקים בע"מ3 

סופרבוס היסעים ותיור בע"מ
סופרבוס ושות',

כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי
הובלה יבשתית4 
נהגים 5 
תנאי עבודה ושכר6 
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 730 1 2018
 815 1 2022 - 15 1 2018

 140/2018
 217 1 2018

ש  שלמה חברה לביטוח בע"מ,3 
הסתדרות החדשה/המעו"ף

ביטוח4 
כאמור בפרק ג' להסכם5 
תנאי עבודה6 
 731 1 2018
2018 1 17 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 141/2018
 214 1 2018
ויצו עולמית לנשים ציוניות,3 

הסתדרות החדשה / המעו"ף
חינוך4 
מטפלות בגיל הרך מנהלות מורים, גננות מפקחות 5 

ועובדי בית הורים
צמצומים והתייעלות6 
 731 1 2018
 831 12 2019 - 1 1 2018

 142/2018
 231 12 2017
כלל ניהול פיננסיים בע"מ3 

כלל ביט מערכות בע"מ
כלל חברה לביטוח בע"מ
כלל ביטוח אשראי בע"מ

כלל פנסיה וגמל בע"מ
כלל אשראי ומימון בע"מ,

הסתדרות החדשה/המעו"ף
ביטוח4 
כאמור בהסכם5 
פרשנות לגבי סעיפים 77-78 להסכם מיום 62/1/14 
 731 1 2018
2017 12 31 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 143/2018
 26 12 2017
שטראוס פריטו ליי ע"מ,3 

הסתדרות החדשה / עובדי המזון והפרמצבטיקה
ייצור מזון4 
כאמור בהסכם5 
תנאי עבודה6 
 730 1 2018
 830 11 2021 - 6 12 2017

כ"ב בשבט התשע"ח )7 בפברואר 2018(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 34475-02-18

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

ח"פ בע"מ,  טריידינג  ה א ב   חברת  פירוק   ובעניין 
,51-186064-5

והמבקשים: ישראל מלכה ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל, מרח' 
הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 03-5470532 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2018 2 15 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2018 6 18 בשעה 10 9 

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 מיום 2018 6 4 

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

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 35292-02-18

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת "משכן אור וחינוך", ע"ר 58-048923-5 

המבקשות: חנה פרקש ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל, מרח' 
הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 03-5470532 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2018 2 15 הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2018 5 10 בשעה 00 9 

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 2018 4 26 

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

                                  ליטל גל, עו"ד
                                    באת כוח המבקשות
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 34768-02-18

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

ח"פ בע"מ,  מטבחים  לי  חלום  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-455285-0

ציון  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אבוטבול  אורלי  והמבקשים: 
פקס'   ,08-6723122 טל'  אשקלון,   ,10 העברי  הגדוד  מרח'   פרץ, 

 08-6753853

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2018 2 15 הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2018 4 12 בשעה 30 9 

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 משבעה ימי 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 00 12 

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

ציון פרץ, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 35312-02-18

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

ח"פ בע"מ,  משה  את  בני  הפרונט  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-143579-4

רגר  משד'  בלקין,  ליאור  עו"ד  ב"כ  ע"י  שרף,  נתן  והמבקש: 
28/100, ת"ד 927, באר שבע 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2018 2 18 הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2018 6 25 בשעה 00 9 

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 
עבודה  ימי  משבעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 00 12 

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

ליאור בלקין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 53059-10-17

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

ובעניין פירוק כץ איתי גרופ בע"מ, ח"פ 51-455016-9,

ושות',  אריאל  דורון  ממשרד  אריאל,  דורון  עו"ד  והמבקש: 
רח' ז'בוטינסקי 7, קומה 42, רמת גן 52520 

בקשה  הוגשה   26 10 2017 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 2018 3 26 בשעה 00 12 

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 

 22 3 2018

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2018 3 12 

דורון אריאל, עו"ד, המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 20659-02-18

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

ובעניין פירוק חברת פלאן בי גרופ בע"מ, ח"פ 51-403931-2,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או 
זיגדון,  נעמה  ו/או  סעדיה-מילגרום  שרון  ו/או  כוכבי  אריאל 
טל' -03 ברק 5126237,  בני  קומה 4(,  ב ס ר,  )מגדל  כנרת 5  מרח' 

6911808, פקס' 03-6957591 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2018 2 11 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2018 4 23 בשעה 00 9 

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 00 12 

ביום 2018 4 16 

המבקשים,  ימסרו  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 2018 4 9 

אופיר רונן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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"סוויה" מרכז לפיתוח דו שיח ובניית הסכמות בע"מ
)ח"פ 51-379647-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2018 4 7, בשעה 00 12, אצל המפרקת, בכפר יאנוח ג'ת, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה 
יהודית חטיב, מפרקת  

ליאור-עמרי השקעות ונכסים בע"מ
)ח"פ 51-232396-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  של  במשרדו   ,15 00 בשעה   ,15 4 2018 ביום  תתכנס 
ז'בוטינסקי 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
חיים ניר, מפרק  

ניו קופל בטוחות )סדרה 15( בע"מ
)ח"פ 51-406288-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2018 4 15, בשעה 00 10, במשרדי המפרק, קריית שלמה 
צריפין, ניר צבי, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

גלי סלע וולפמן, עו"ד, מפרק  

אנגלו ישראל קונטרול סיסטמס )1998( בע"מ
)ח"פ 51-268633-8(

)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 2018 4 22, בשעה 00 10, במשרד המפרק, רח' פיינשטיין 27, 
תל אביב 6912323, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

איתמר כנרי, מפרק  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 49543-02-18

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

ובעניין פירוק חברת חי ברדה סוכנות לביטוח )1994( בע"מ, 
ח"פ 51-194265-8,

והמבקש: צורי ברדה, ע"י ב"כ עו"ד מיכה צמיר, מרח' ויצמן 
4, תל אביב 64239 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2018 2 21 הוגשה בקשה לבית 
לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2018 6 25 בשעה 00 9 

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 

 11 6 2018

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

מיכה צמיר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: אגודת חברי מעין צבי - אגודה שיתופית חקלאית 

בע"מ 

השם החדש: אגודה לביטחון סוציאלי של חברי קיבוץ מעין צבי - 
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 

מס' האגודה: 57-004908-0 

מיום: י"ד בשבט התשע"ח )30 בינואר 2018(

י"ד בשבט התשע"ח )30 בינואר 2018(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

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

ללין בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-370848-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2018 3 29, בשעה 00 11, אצל המפרקת, רח' החרמון 9, 
קריית שדה התעופה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רויטל לוי צוברי, מפרקת  
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קונטרה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-395658-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 2 11, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאורה ניר, מרח' מאפו 15, 

תל אביב 6343404, למפרקת החברה 

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

זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

ליאורה ניר, מפרקת

קונטרה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-395658-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,12 00 בשעה   ,20 4 2018 ביום   תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  שם  אביב 6343404,  תל  מאפו 15, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ליאורה ניר, מפרקת  

אלווים סלקט בע"מ 
 )ח"פ 514551399(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25/02/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן 
ראובני, מרח' הזוהר 34, תל–אביב-יפו 6291408, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/06/2018, 
תל–אביב-  ,7 ריב"ל  רח'  אבני,  שי  עו"ד  אצל   ,11:00 בשעה 

התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יפו, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה  
ערן ראובני, מפרק

ח.א. המומחים מאבו גוש לבנין ושיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-452930-4(

)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 
רח'  ג'בר,  יעקוב  עו"ד  אצל   ,17 00 בשעה   ,29 4 2018 ביום   תתכנס 
יפו 97, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
חוסאם ג'בר, מפרק  

כאן הידראוליקה בע"מ
)ח"פ 51-224191-0(

)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 
 ,12 נורית  רח'  המפרק,  אצל   ,14 00 בשעה   ,1 5 2018 ביום  תתכנס 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 
יוסף גולדנטל, מפרק  

פרסונייט בע"מ
)ח"פ 51-484805-0(

)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 2018 2 15, התקבלה החלטה 
ה'  מרח'  וורונוב,  יהונתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

באייר 40, דירה 4, ראש העין, טל' 054-5233243, 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 

יהונתן וורונוב, מפרק

פרסונייט בע"מ
)ח"פ 51-484805-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק, רח' ה'  אצל   ,15 00  הנ"ל תתכנס ביום 2018 4 22, בשעה 
באייר 40, דירה 4, ראש העין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
יהונתן וורונוב, מפרק  
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התקבלה   ,26/02/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר 

דנינו, מרח' סחלב 2, ניר גלים, 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  

 ,17/04/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18:00, 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  

אופיר דנינו, מפרק

גומא מוצרי איכות )יו.פי.אס.( בע"מ
 )ח"פ 513420596(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25/02/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מודיעין-מכבים-רעות   ,14 הראל  חטיבת  מרח'  גמא,  צופיה 

71700, למפרקת החברה 

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל  

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

 ,26/06/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

צופיה גמא, מפרקת

י.ס. הובלות ואריזות בע"מ
 )ח"פ 513935114(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,11/02/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

סויסה, מרח' המסילה 11, פרדס חנה-כרכור, 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  

ח.מרטון השקעות בע"מ
 )ח"פ 514226018(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31/01/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גיא אבי מנדלסון, מרח' לוי משה 11, ראשון לציון, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/06/2018, 
בשעה 10:00, אצל מ' מנדלסון ושות', משרד 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  

גיא אבי מנדלסון, עו"ד, מפרק

משכנתאברוקר - יועצים וברוקרים למשכנתאות בע"מ
 )ח"פ 514220250(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26/02/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור 

כהן, מרח' הגלעד 1, נתניה, למפרק החברה 

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל  

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/07/2018, 
תל–  ,12 קפלן  ברח'  ליבלינג  אלעד  עו"ד   , אצל   ,10:00 בשעה 

כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב-יפו, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  
ליאור כהן, מפרק

שביטי א.ד בע"מ 
 )ח"פ 514666387(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 



ילקוט הפרסומים 7716, י"ג באדר התשע"ח, 2018 2 28  5874

 ,26/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רז 

לבנת, מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן 5251107, 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 

רז לבנת, עו"ד, מפרק

מיירפיקי
 )ח"פ 515157865(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  המפרקת,  אצל   ,11:00 בשעה   ,12/04/2018 ביום  תתכנס 
סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,13 קומה   ,12 סילבר  הלל  אבא 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה 

קרן שאול-סיון, עו"ד, מפרקת

אסף ועינת בע"מ
 )ח"פ 513860502(

)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 
גוטליב,  שניצר,  אצל   ,10:00 בשעה   ,22/04/2018 ביום  תתכנס 
לשם  גן,  רמת   ,7 מנחם  בגין  דרך  רח'  דין,  עורכי  ושות',  סאמט 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה 

יואב שניצר, עו"ד, מפרק

סליון בע"מ  
 )ח"פ 513660548(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בר  מילט  אצל   ,10:00 בשעה   ,30/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
עוז, נוי, משרד, עורכי דין, רח' בוגרשוב 69, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה 

עידית מילט בר–עוז, עו"ד, מפרקת

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/04/2018, 
 ,119 הנביאה  דבורה  רח'  פרנק,  דוד  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
פרדס חנה-כרכור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה  

יצחק סויסה, מפרק

בר ס.ש. משקאות תל אביב )2012( בע"מ
 )ח"פ 514708437(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26/02/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך 

בראונר, מרח' זאב כהנוב 16א, נס ציונה, 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  

 ,15/04/2018 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  

ברוך בראונר, מפרק

ק ו-מ נעורה בע"מ
 )ח"פ 515056604(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,25/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
אורי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מלץ, מרח' דרך היין 17, אשקלון, 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 

אורי מלץ, מפרק

איי. אן. סי אדוונסד ניורו פרוטקטיב סיסטם בע"מ
 )ח"פ 512611286(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
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ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  המניות  בעלי  של  
2018 2 19, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 
למפרק   ,56478 יהוד   ,5/3 בגין  מרח'  גרוס,  צביקה  את  ולמנות 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

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

צביקה גרוס, מפרק

נייטרינו בע"מ
)ח"פ 51-408888-9(

)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 2018 2 19, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל חיים פלוטקין, מרח' 

הגנים 12, רמת השרון 4704313, 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 

דניאל חיים פלוטקין, מפרק

אדפיוז'ן שירותי אינטרנט בע"מ
)ח"פ 51-529782-8(

)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   ,20 2 2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סרוב, מרח' השלושה 2, 

תל–אביב-יפו, 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 

יעקב סרוב, מפרק

שלמור שרף תקשורת אסטרטגית בע"מ
)ח"פ 51-309640-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

סי. אנ. אל. שירותים בע"מ  
 )ח"פ 513497743(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בר  מילט  אצל   ,10:30 בשעה   ,30/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
עוז, נוי, משרד עורכי דין, רח' בוגרשוב 69, תל–אביב-יפו, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה 
עידית מילט בר-עוז, עו"ד, מפרקת

נעלי מזל א.א. בע"מ
)ח"פ 51-375421-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 1 31, התקבלה החלטה 
מרח'  מור,  צבי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנאמנים 12, חיפה 3326430, 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 

צבי מור, רו"ח, מפרק

קרדן דגה בע"מ
)ח"פ 51-234934-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7 2 2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נעמה ארליך כץ, מרח' 

דרך מנחם בגין 154, תל אביב, למפרקת החברה 

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

זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

נעמה ארליך כץ, עו"ד, מפרקת

רענן כץ יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-134199-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,28 6 2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
סטפן הרקו, מפרק

נרקיס לבן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-283337-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20 2 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עודד רפאלי, משד' רוטשילד 46, תל אביב, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,25 3 2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
עודד רפאלי, עו"ד, מפרק

נגדה פורמולס - ישראל בע"מ
)ח"פ 51-509277-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2018 2 19, התקבלה החלטה 
ג'ייקובס,  טוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

ממושב בית זית 67, טל' 054-6688252, למפרק החברה  

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,23 7 2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
טוד ג'ייקובס, מפרק

התקבלה   ,11 2 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מגדל  דין,  עורכי  ושות',  יונגר  פרידמן,  ממשרד  גל-ים,  הראל 
משה אביב, קומה 53, רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן 5252007, למפרק 

החברה  

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,11 7 2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 12, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
הראל גל-ים, עו"ד, מפרק

היילייט בטיחות בע"מ
)ח"פ 51-341722-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12 2 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-6966330 טל'  אביב,  תל   ,8 המלך  שאול  מרח'  יקיר,  עמרי 

למפרק החברה  

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 4 2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
עמרי יקיר, עו"ד, מפרק

אד וורלד סנטר בע"מ
)ח"פ 51-411728-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה  הנ"ל,  החברה  של 
החברה מרצון ולמנות את סטפן הרקו, מרח' חנקין 41, רעננה, 

טל' 058-5059969, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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 ,1 4 2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
עופר כהן, מפרק

מ.ד.ק. אור יבוא בע"מ
)ח"פ 51-531329-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20 2 2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,03-9520540 טל'  לציון,  ראשון   ,11 לוי  משה  מרח'  שלם,  טוני 

למפרקת החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 4 2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10 00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה 
טוני שלם, עו"ד, מפרקת

סופר פרש חברה חקלאית בע"מ
)ח"פ 51-328847-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
בחברה  המניות  בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983, 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 2018 1 31, התקבלה החלטה במניין חוקי 
להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של 

המפרק 
מנסור סלאם, מפרק

ניקואי בע"מ
)ח"פ 51-352063-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החלטה  התקבלה   ,22 1 2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
מינויו  ואת  מרצון  החברה  פירוק  הליך  את  לבטל  חוקי  במניין 

של יואב ניסן-כהן, מרח' נופר 15, משמר דוד, למפרק החברה 

יואב ניסן-כהן, יושב ראש

קרדיודקס בע"מ
)ח"פ 51-284610-6(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל תתכנס ביום 2018 3 19, בשעה 00 12, ברח' תבור 
2, קומה 3, יקנעם עילית, לשם הצגת דוח מלא על מצב עסקיה 
של החברה עם רשימת נושיה ואומדן תביעותיהם, וכן לצורך 

הצבעה על מועמד לתפקיד מפרק החברה 

אוהד סובול, עו"ד  
בא כוח החברה

מרקט אקסיס בע"מ
)ח"פ 51-393731-8(

)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 
כביש  המפרק,  במשרד   ,10 00 בשעה   ,1 4 2018 ביום  תתכנס 
ראשי, כפר יאסיף 2490800, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שריף הזימה, מפרק

איה חברה ליבוא והפצה בע"מ
)ח"פ 51-088969-4(

)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 
תתכנס ביום 2018 4 2, בשעה 00 12, אצל המפרק, רח' נירים 3, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
דורון אלקיים, עו"ד, מפרק

מאיה ירקוני הבגדים בע"מ
)ח"פ 51-446385-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31 10 2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר 
כהן, משד' ירושלים 18, אשדוד, טל' 08-8671660, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 
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כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 

הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הדיון

אבן עזרא 26, לוי אסתר
דירה 6, אשדוד

11:30נתניה189995712318/05/201824/05/2018נתניה

מור יוסף 
אברהם

מושב אבן מנחם 
36

10:30ראשון לציון169983311920/05/201813/06/2018נתניה

השושנים 29/5, אולגה לאוזנוב
נצרת עילית

10:30לשכת קריות506833101618/05/201801/07/2018לשכת קריות

הר הצופים 27/7, עדי אברגל
רחובות

11:20לשכת קריות29977912418/05/201801/07/2018לשכת קריות

10:40לשכת קריות512765121715/05/201824/06/2018לשכת קריותטבריה 4, חיפהמנאל אלן

09:00לשכת קריות129955913221/05/201821/06/2018לשכת קריותמייסררים עמארנה

 צפניה 25,גבאי רביטל
פרדס חנה כרכור

09:30ראשון לציון189994809320/05/201813/06/2018נתניה

בני אור 29/12, אפרת גרדנה
באר שבע

10:00באר שבע149956006420/05/201812/07/2018באר שבע

אוקסנה 
צ'רניאבסקי 

מגידו 7/37, 
אשקלון

לא ניתן 2299954099באר שבע
להגיש 

התנגדות

11:00אשקלון09/05/2018

שניאור זלמן 34, מישלין בר-און 
דירה 12, נתניה

09:30נתניה169984197025/05/201828/06/2018נתניה

09:00תל אביב019857833622/05/201825/06/2018תל אביבזמנהוף 13, חולוןאברהם חזן

 הרצוג 32,חי חזי יום טוב
קריית אתא

10:00תל אביב019938233222/05/201824/12/2018תל אביב

גרינבוים 22, אלנה וייס
נתניה

11:00תל אביב019767310623/05/201824/12/2018תל אביב

בר לב חיים 179, רוית בן עמי
תל אביב

09:00תל אביב019990103424/05/201813/11/2018תל אביב

10:00תל אביב019736814327/05/201813/11/2018תל אביבהזית 207, עתליתגלית אלימלך

10:00תל אביב019904210828/05/201815/01/2019תל אביבהחרמון 4, עכורימה חסן

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             ___________

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204 




