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הודעה על שעת חירום במשק הגז הטבעי
לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002

הטבעי,  הגז  משק  לחוק  91)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שעת  על  מכריז  אני  הממשלה,  ובאישור  התשס"ב-12002, 
התשע"ט  בניסן  י"ב  שמיום  לתקופה  הטבעי  הגז  במשק   חירום 
התשע"ט  בניסן  כ"ו  יום  עד   12.00 בשעה   )2019 באפריל   17( 

)1 במאי 2019(, בשעה 6.00.

בהתאם לאישור הממשלה שניתן בהחלטת הממשלה מס' 
במהלך  אם   )2019 במרס   10( התשע"ט  ב'  באדר  ג'  מיום   4520
התקופה האמורה כמות האספקה השעתית שצפוי שיהיה ניתן 
לקבל ממאגר תמר היא 75% לפחות מכמות האספקה המרבית 
שאמור מאגר תמר לספק בשגרה אהיה רשאי להורות על סיום 
ההכרזה או על הכרזה מחודשת ובלבד שהמועד האחרון לתוקף 
ההכרזה לא יהיה מאוחר מיום כ"ו בניסן התשע"ט )1 במאי 2019(.

הודעה על כך תפורסם באופן מיידי באתר האינטרנט של 
משרד האנרגיה ובהקדם האפשרי גם ברשומות.

ג' באדר ב' התשע"ט )10 במרס 2019(
)חמ 3-5441(        יובל שטייניץ
שר האנרגיה  

ס"ח התשס"ב, עמ' 55; התשע"ט, עמ' 252.  1

הודעה בדבר הפסקה זמנית של רישיון מודד
לפי פקודת המדידות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 4 לפקודת המדידות1, 
ו'  ביום  החליט  ישראל  למיפוי  המרכז  של  הכללי  המנהל  כי 
באדר א' התשע"ט )11 בפברואר 2019(, להטיל על נועם אשל, 
רישיון המדידה  זמנית של  820, עונש של הפסקה  רישיון  מס' 

)להלן - ההשעיה( לתקופה של 12 חודשים.

באפריל   2( התשע"ט  ב'  באדר  כ"ו  מיום  ההשעיה  תוקף 
2019( עד יום ח' בניסן התש"ף )2 באפריל 2020(.

כ"ו באדר א' התשע"ט )3 במרס 2019(
)חמ 3-257(

רונן רגב  
המנהל הכללי של   

המרכז למיפוי ישראל  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368.  1

הודעה בדבר הפסקה זמנית של רישיון מודד
לפי פקודת המדידות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 4 לפקודת המדידות1, 
ו'  ביום  החליט  ישראל  למיפוי  המרכז  של  הכללי  המנהל  כי 
באדר א' התשע"ט )11 בפברואר 2019(, להטיל על נתן שלסינגר, 
מס' רישיון 1234, עונש של הפסקה זמנית של רישיון המדידה 

)להלן - ההשעיה( לתקופה של 24 חודשים.

באפריל   2( התשע"ט  ב'  באדר  כ"ו  מיום  ההשעיה  תוקף 
2019( עד יום כ' בניסן התשפ"א )2 באפריל 2021(.

כ"ו באדר א' התשע"ט )3 במרס 2019(
)חמ 3-257(

רונן רגב  
המנהל הכללי של   

המרכז למיפוי ישראל  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368.  1

הודעה בדבר הפסקה זמנית של רישיון מודד
לפי פקודת המדידות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 4 לפקודת המדידות1, 
ביום  החליט  ישראל  למיפוי  המרכז  של  הכללי  המנהל  כי 
עמאד  על  להטיל   ,)2019 בפברואר   11( התשע"ט  א'  באדר  ו' 
ביאדסי, מס' רישיון 1011, עונש של הפסקה זמנית של רישיון 

המדידה )להלן - ההשעיה( לתקופה של 8 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ו' בניסן התשע"ט )11 באפריל 2019( 
עד יום י"ג בכסלו התש"ף )11 בדצמבר 2019(.

כ"ו באדר א' התשע"ט )3 במרס 2019(
)חמ 3-257(

רונן רגב  
המנהל הכללי של   

המרכז למיפוי ישראל  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368.  1

הודעה בדבר ביטול רישיון מודד
לפי פקודת המדידות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 4 לפקודת המדידות1, כי 
המנהל הכללי של המרכז למיפוי ישראל החליט ביום ו' באדר 
מס'  רמון,  ויקטור  על  להטיל   ,)2019 בפברואר   11( א' התשע"ט 

רישיון 491, עונש של ביטול רישיון המדידה )להלן - הביטול(.

תוקף הביטול מיום כ"ו באדר ב' התשע"ט )2 באפריל 2019(.

כ"ו באדר א' התשע"ט )3 במרס 2019(
)חמ 3-257(

רונן רגב  
המנהל הכללי של   

המרכז למיפוי ישראל  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368.  1

הודעה על מינוי חברים לוועדת משנה מקרב חברי 
ועדת המחקר המוסמכת לגבי תת–מסלול חברות 
תעשייתיות במסלול משנה א' - מסלול לתמיכה 

משותפת עם משרד הבריאות ומטה המיזם הלאומי 
ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי של מסלול 

הטבה מס' 2 - תמיכה בחדשנות טכנולוגית של 
התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

2 של  3.1.2 למסלול הטבה מס'  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
בחדשנות  תמיכה   - טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית  הרשות 
 - )להלן  ממשל  גורמי  עם  בשיתוף  התעשייה  של  טכנולוגית 
מחקר,  לעידוד  לחוק  9)א4()2(  סעיף  מכוח  ניתנה  אשר  המסלול(, 
פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, אני מודיע 
כי הרשומים מטה מונו לחברים בוועדת המשנה מקרב חברי ועדת 
במסלול  תעשייתיות  חברות  תת–מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר 
משנה א' - מסלול לתמיכה משותפת עם משרד הבריאות ומטה 
של  חברתי  לשוויון  במשרד  דיגיטלית  ישראל  הלאומי  המיזם 

המסלול )להלן - ועדת המשנה(, כמפורט להלן:

 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1
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מלכה ניר - חברה בוועדת המשנה, החל ביום ד' בתמוז   )1(
התשע"ח )17 ביוני 2018( ועד תום הכהונה בוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול ההטבה או עד להחלטה אחרת, לפי 

המוקדם מבין שני המועדים;

בתמוז  ד'  ביום  החל  המשנה,  בוועדת  חבר   - שנרך  צחי   )2(
התשע"ח )17 ביוני 2018( ועד תום הכהונה בוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול ההטבה או עד להחלטה אחרת, לפי 

המוקדם מבין שני המועדים;

בתמוז  ד'  ביום  החל  המשנה,  בוועדת  חבר   - נבו  רפאל   )3(
התשע"ח )17 ביוני 2018( ועד תום הכהונה בוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול ההטבה או עד להחלטה אחרת, לפי 

המוקדם מבין שני המועדים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה8(

עמירם אפלבום  
ראש הרשות הלאומית    

לחדשנות טכנולוגית  

הודעה על מינוי חברים לוועדת משנה מקרב חברי ועדת 
המחקר המוסמכת לגבי מסלול משנה א' - מופ"ת - 

 מחקר ופיתוח בתעשיית הייצור של מסלול הטבה 
מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4.2 למסלול משנה א' - מופ"ת 
- מחקר ופיתוח בתעשיית הייצור של מסלול הטבה מס' 36 - 
עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור )להלן - המסלול(, 
פיתוח  מחקר,  לעידוד  לחוק  9)א4()2(  סעיף  מכוח  ניתנה  אשר 
מודיע  אני  התשמ"ד-11984,  בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות 
בוועדת המשנה מקרב חברי  מונו לחברים  כי הרשומים מטה 
ועדת המחקר המוסמכת לגבי המסלול )להלן - ועדת המשנה(, 

כמפורט להלן:

מלכה ניר - חברה בוועדת המשנה, החל ביום ד' בתמוז   )1(
התשע"ח )17 ביוני 2018( ועד תום הכהונה בוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול ההטבה או עד להחלטה אחרת, לפי 

המוקדם מבין שני המועדים;

בתמוז  ד'  ביום  החל  המשנה,  בוועדת  חבר   - שנרך  צחי   )2(
התשע"ח )17 ביוני 2018( ועד תום הכהונה בוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול ההטבה או עד להחלטה אחרת, לפי 

המוקדם מבין שני המועדים;

בתמוז  ד'  ביום  החל  המשנה,  בוועדת  חבר   - נבו  רפאל   )3(
התשע"ח )17 ביוני 2018( ועד תום הכהונה בוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול ההטבה או עד להחלטה אחרת, לפי 

המוקדם מבין שני המועדים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה8(

עמירם אפלבום  
ראש הרשות הלאומית    

לחדשנות טכנולוגית  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי חברים לוועדת משנה מקרב חברי 
ועדת המחקר המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 35 - 
תכנית לעידוד הקמה או הרחבה של פעילות חברות 
מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים זרים בתחומי 

הביוטכנולוגיה או הרפואה )פיילוט(
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2.8 למסלול הטבה מס' 35 של הרשות 
הלאומית לחדשות טכנולוגית - תכנית לעידוד הקמה או הרחבה של 
פעילות חברות מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתים זרים בתחומי 
הביוטכנולוגיה או הרפואה )פיילוט( )להלן - המסלול(, אשר ניתנה 
מכוח סעיף 9)א4()2( לחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית 
מונו  מטה  הרשומים  כי  מודיע  אני  התשמ"ד-11984,  בתעשייה, 
לחברים בוועדת המשנה מקרב חברי ועדת המחקר הפועלת מכוח 

המסלול )להלן- ועדת המשנה(, כמפורט להלן:

דני בירן - שימש חבר בוועדת המשנה מיום כ"א באייר   )1(
 15( התשע"ט  בכסלו  ז'  יום  עד   )2018 במאי   6( התשע"ח 

בנובמבר 2018(;

באייר  כ"א  מיום  המשנה,  בוועדת  חבר   - אהרון  אהרון   )2(
התשע"ח )6 במאי 2018( ועד תום כל ההליכים הנדרשים 

לבחירת מרכז מו"פ מכוח המסלול;

שגיא דגן - חבר בוועדת המשנה, מיום כ"א באייר התשע"ח    )3(
)6 במאי 2018( ועד תום כל ההליכים הנדרשים לבחירת מרכז 

מו"פ מכוח המסלול;

נציג הממונה על התקציבים במשרד האוצר החבר בוועדת   )4(
המחקר - חבר בוועדת המשנה, מיום כ"א באייר התשע"ח 
כל ההליכים הנדרשים לבחירת  ועד תום   )2018 )6 במאי 

מרכז מו"פ מכוח המסלול.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה8(

עמירם אפלבום  
ראש הרשות הלאומית    

לחדשנות טכנולוגית  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

הרשות  מועצת  של  המשנה  ועדת  סמכות  בתוקף 
הלאומית לחדשנות טכנולוגית לפי סעיף 9)א1()7(, 9)א3( ו–9)ה( 
בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  לחוק 
התשמ"ד-11984, אני מודיע כי הרשומים מטה מונו לנציגי ציבור 
בוועדת המחקר המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 1 של הרשות 
הוועדה(,   - )להלן  המו"פ  קרן   - טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית 

כמפורט להלן:

רותי אלון - חברה בוועדה; גור שומרון - ממלא מקום, מיום   )1(
ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017( ולתקופה של שלוש שנים;

                                                
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1
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הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 5 - עידוד 

הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

הרשות  מועצת  של  המשנה  ועדת  סמכות  בתוקף 
הלאומית לחדשנות טכנולוגית לפי סעיף 9)א1()7(, 9)א3( ו–9)ה( 
בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  לחוק 
התשמ"ד-11984, אני מודיע כי הרשומים מטה מונו לנציגי ציבור 
בוועדת המחקר המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 5 של הרשות 
של  וההטמעה  הפיתוח  עידוד   - טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית 

טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

דוד מנדלוביץ' - חבר בוועדה; גלעד נוביק - ממלא מקום,   )1(
של  ולתקופה   )2018 ביוני   6( התשע"ח  בסיוון  כ"ג  מיום 

שלוש שנים;

סמדר כהן - חברה בוועדה; אבלין לנדמן - ממלאת מקום,   )2(
של  ולתקופה   )2018 ביוני   6( התשע"ח  בסיוון  כ"ג  מיום 

שלוש שנים;

עינת בריל אלמון - חברה בוועדה; עודד מירב - ממלא   )3(
מקום, מיום כ"ג בסיוון התשע"ח )6 ביוני 2018( ולתקופה 

של שלוש שנים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה6(

                                                  עמירם אפלבום
         ראש הרשות הלאומית לחדשנות
    טכנולוגית ויושב ראש ועדת המשנה

                                                   של מועצת הרשות
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 9 - תנופה - סיוע 

ליזמים טכנולוגיים מתחילים
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

בתוקף סמכות ועדת המשנה של מועצת הרשות הלאומית 
לחוק  ו–9)ה(  9)א3(  9)א1()7(,  סעיף  לפי  טכנולוגית  לחדשנות 
בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד 
לנציגי  מונו  מטה  הרשומים  כי  מודיע  אני  התשמ"ד-11984, 
ציבור בוועדת המחקר המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 9 של 
הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית - תנופה - סיוע ליזמים 

טכנולוגיים מתחילים )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

ממלא   - רוזנפלד  איתי  בוועדה;  חברה   - שורק  חרמונה   )1(
 )2017 בספטמבר   14( התשע"ז  באלול  כ"ג  מיום  מקום, 

ולתקופה של שלוש שנים;

דידי בן יואש - חבר בוועדה; אייל צדיקריו - ממלא מקום,   )2(
ולתקופה   )2017 בספטמבר   14( התשע"ז  באלול  כ"ג  מיום 

של שלוש שנים;

יהודה אלמליח - חבר בוועדה; רונן גדות - ממלא מקום,   )3(
של  ולתקופה   )2017 במרס   9( התשע"ז  באדר  י"א  מיום 

שלוש שנים;

מקום,  ממלא   - גורה  אייל  בוועדה;  חבר   - פוטסמן  רוני   )2(
מיום ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017( ולתקופה של שלוש 

שנים;

הרי יוקלה - חבר בוועדה; דידי בן יואש - ממלא מקום, מיום   )3(
ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017( ולתקופה של שלוש שנים;

מקום,  ממלא   - אוריון  אייל  בוועדה;  חברה   - אור  עינת   )4(
מיום ד' באדר התשע"ח )19 בפברואר 2018( ולתקופה של 

שלוש שנים;

עינת מצר - שימשה ממלאת חבר בוועדה מיום ג' בניסן   )5(
התשע"ז )30 במרס 2017(, עד יום כ"ח בכסלו התשע"ט )6 

בדצמבר 2018(.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה6(

                                              עמירם אפלבום
       ראש הרשות הלאומית לחדשנות

טכנולוגית ויושב ראש ועדת המשנה    
                                                של מועצת הרשות

הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

הרשות  מועצת  של  המשנה  ועדת  סמכות  בתוקף 
הלאומית לחדשנות טכנולוגית לפי סעיף 9)א1()7(, 9)א3( ו–9)ה( 
בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  לחוק 
התשמ"ד-11984, אני מודיע כי הרשומים מטה מונו לנציגי ציבור 
בוועדת המחקר המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 3 של הרשות 
 - )להלן  טכנולוגיות  חממות   - טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית 

הוועדה(, כמפורט להלן:

דידי בן יואש - חבר בוועדה, מיום י"א באדר התשע"ז )9   )1(
 - צדיקריו  אייל  שנים;  שלוש  של  ולתקופה   )2017 במרס 
 )2018 באפריל   25( התשע"ח  באייר  י'  מיום  מקום,  ממלא 

ולתקופה של שלוש שנים; 

יהודה אלמליח - חבר בוועדה, מיום כ"ג באלול התשע"ז   )2(
)14 בספטמבר 2017( ולתקופה של שלוש שנים; רונן גדות 
 )2017 במרס   9( באדר התשע"ז  י"א  מיום  מקום,  ממלא   -

ולתקופה של שלוש שנים;

ממלא   - רוזנפלד  איתי  בוועדה;  חברה   - שורק  חרמונה   )3(
ולתקופה  )9 במרס 2017(  י"א באדר התשע"ז  מקום, מיום 

של שלוש שנים;

טלי אבן אלוש - חברה בוועדה; ברק בן אבינועם - ממלא   )4(
ולתקופה  )9 במרס 2017(  י"א באדר התשע"ז  מקום, מיום 

של שלוש שנים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה6(

                                                  עמירם אפלבום
         ראש הרשות הלאומית לחדשנות
    טכנולוגית ויושב ראש ועדת המשנה

                                                  של מועצת הרשות
 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1                                               
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1
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עמית גופר - חבר בוועדה; אבנר הלפרין - ממלא מקום,   )2(
)6 באוגוסט 2018( ולתקופה של  מיום כ"ה באב התשע"ח 

שלוש שנים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה6(

                                               עמירם אפלבום
      ראש הרשות הלאומית לחדשנות

טכנולוגית ויושב ראש ועדת המשנה    
                                               של מועצת הרשות

הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 22 - חממות 

ביוטכנולוגיות
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

הרשות  מועצת  של  המשנה  ועדת  סמכות  בתוקף 
9)א3(  9)א1()7(,  סעיף  לפי  טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית 
טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  לחוק  ו–9)ה( 
בתעשייה, התשמ"ד-11984, אני מודיע כי הרשומים מטה מונו 
לגבי מסלול הטבה  בוועדת המחקר המוסמכת  ציבור  לנציגי 
מס' 22 של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית - חממות 

ביוטכנולוגיות )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

בכסלו  כ"ט  מיום  בוועדה,  חברה   - שורק  חרמונה   )1(
שנים;  שלוש  של  ולתקופה   )2016 בדצמבר   29(  התשע"ז 
רונן גדות - ממלא מקום, מיום ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 

2017( ולתקופה של שלוש שנים;

אייל צדיקריו - חבר בוועדה; ברק בן אבינועם - ממלא   )2(
 )2017 בספטמבר   14( התשע"ז  באלול  כ"ג  מיום  מקום, 

ולתקופה של שלוש שנים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה6(

                                                 עמירם אפלבום
       ראש הרשות הלאומית לחדשנות

טכנולוגית ויושב ראש ועדת המשנה    
                                                של מועצת הרשות

ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת המחקר 
 המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 23 - 

חברות מתחילות
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

הרשות  מועצת  של  המשנה  ועדת  סמכות  בתוקף 
9)א3(  9)א1()7(,  סעיף  לפי  טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית 
טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  לחוק  ו–9)ה( 
בתעשייה, התשמ"ד-11984, אני מודיע כי הרשומים מטה מונו 
לגבי מסלול הטבה  בוועדת המחקר המוסמכת  ציבור  לנציגי 
מס' 23 של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית - חברות 

מתחילות )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

יהודה אלמליח - חבר בוועדה, מיום כ"ג באלול התשע"ז   )1(
)14 בספטמבר 2017( ולתקופה של שלוש שנים; רונן גדות 
 )2017 במרס   30( התשע"ז  בניסן  ג'  מיום  מקום,  ממלא   -

ולתקופה של שלוש שנים;

טלי אבן אלוש - חברה בוועדה; ברק בן אבינועם - ממלא   )4(
ולתקופה  )9 במרס 2017(  י"א באדר התשע"ז  מקום, מיום 

של שלוש שנים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה6(

                                                עמירם אפלבום
        ראש הרשות הלאומית לחדשנות

    טכנולוגית ויושב ראש ועדת המשנה
                                               של מועצת הרשות

הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 14 - מרכז 

טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

בתוקף סמכות ועדת המשנה של מועצת הרשות הלאומית 
ו–9)א3( לחוק לעידוד  לחדשנות טכנולוגית לפי סעיף 9)א1()7( 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
אני מודיע כי הרשום מטה מונה לנציג ציבור בוועדת המחקר 
הלאומית  הרשות  של   14 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת 
לחדשנות טכנולוגית - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב 

ובערבה )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

רון ניב - חבר בוועדה, מיום ט' בסיוון התשע"ח )23 במאי   )1(
2018( ולתקופה של שלוש שנים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה6(

                                                עמירם אפלבום
       ראש הרשות הלאומית לחדשנות

טכנולוגית ויושב ראש ועדת המשנה    
                                             של מועצת הרשות

ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 19 - עידוד 
פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

הרשות  מועצת  של  המשנה  ועדת  סמכות  בתוקף 
9)א3(  9)א1()7(,  סעיף  לפי  טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית 
טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  לחוק  ו–9)ה( 
מטה  הרשומים  כי  מודיע  אני  התשמ"ד-11984,  בתעשייה, 
מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר  בוועדת  ציבור  לנציגי  מונו 
 - טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית  הרשות  19 של  מס'  הטבה 
)להלן  עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות 

- הוועדה(, כמפורט להלן:

אלה אלקלעי - חברה בוועדה; נאוה סברסקי סופר - ממלאת 
מקום, מיום כ"ה באב התשע"ח )6 באוגוסט 2018( ולתקופה 

של שלוש שנים;

                                                
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1
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דידי בן יואש - חבר בוועדה; אייל צדיקריו - ממלא מקום,   )2(
מיום ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017( ולתקופה של שלוש 

שנים; 

ממלא   - רוזנפלד  איתי  בוועדה;  חברה   - שורק  חרמונה   )3(
מקום, מיום ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017( ולתקופה של 

שלוש שנים;

טלי אבן אלוש - חברה בוועדה; ברק בן אבינועם - ממלא   )4(
מקום, מיום ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017( ולתקופה של 

שלוש שנים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה6(

                                                 עמירם אפלבום
       ראש הרשות הלאומית לחדשנות

טכנולוגית ויושב ראש ועדת המשנה    
                                                 של מועצת הרשות

הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 26 - תכנית 

אתגר - עידוד מו"פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

בתוקף סמכות ועדת המשנה של מועצת הרשות הלאומית 
לחוק  ו–9)ה(  9)א3(  9)א1()7(,  סעיף  לפי  טכנולוגית  לחדשנות 
בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד 
לנציגי  מונו  מטה  הרשומים  כי  מודיע  אני  התשמ"ד-11984, 
 26 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר  בוועדת  ציבור 
של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית - תכנית אתגר - 
עידוד מו"פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים )להלן - הוועדה(, 

כמפורט להלן:

נאוה סברסקי סופר - חברה בוועדה; עמית גופר - ממלא   )1(
מקום, מיום כ"ה באב התשע"ח )6 באוגוסט 2018( ולתקופה 

של שלוש שנים;

מחמוד כיאל - חבר בוועדה; אבנר הלפרין - ממלא מקום,   )2(
)6 באוגוסט 2018( ולתקופה של  מיום כ"ה באב התשע"ח 

שלוש שנים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה6(

                                                 עמירם אפלבום
       ראש הרשות הלאומית לחדשנות

טכנולוגית ויושב ראש ועדת המשנה    
                                                 של מועצת הרשות

ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 29 - תכנית 

מעבדות לחדשנות טכנולוגית
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

הרשות  מועצת  של  המשנה  ועדת  סמכות  בתוקף 
הלאומית לחדשנות טכנולוגית לפי סעיף 9)א1()7(, 9)א3( ו–9)ה( 
בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  לחוק 
התשמ"ד-11984, אני מודיע כי הרשומים מטה מונו לנציגי ציבור 

בוועדת המחקר המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 29 של הרשות 
לחדשנות  מעבדות  תכנית   - טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית 

טכנולוגית )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

דידי בן יואש - חבר בוועדה; אייל צדיקריו - ממלא מקום,   )1(
מיום כ"ט בכסלו התשע"ז )29 בדצמבר 2016( ולתקופה של 

שלוש שנים;

יהודה אלמליח - חבר בוועדה; רונן גדות - ממלא מקום,   )2(
מיום כ"ט בכסלו התשע"ז )29 בדצמבר 2016( ולתקופה של 

שלוש שנים;

חרמונה שורק - חברה בוועדה, מיום כ"ט בכסלו התשע"ז   )3(
איתי  שנים;  שלוש  של  ולתקופה   )2016 בדצמבר   29(
רוזנפלד - ממלא מקום, מיום ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 

2017( ולתקופה של שלוש שנים;

טלי אבן אלוש - חברה בוועדה; ברק בן אבינועם - ממלא   )4(
 )2016 בדצמבר   29( התשע"ז  בכסלו  כ"ט  מיום  מקום, 

ולתקופה של שלוש שנים;

מיום  בוועדה  חברה  מקום  ממלא  שימש   - גרוס  אברהם   )5(
יום ב' בניסן  )29 בדצמבר 2016(, עד  כ"ט בכסלו התשע"ז 

התשע"ז )29 במרס 2017(.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה6(

                                                 עמירם אפלבום
       ראש הרשות הלאומית לחדשנות

טכנולוגית ויושב ראש ועדת המשנה    
                                                 של מועצת הרשות

הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 30 - מסלול 
לעידוד חדשנות טכנולוגית בתעשייה המוכוונת 

לאתגרי המגזר הציבורי
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

בתוקף סמכות ועדת המשנה של מועצת הרשות הלאומית 
לחוק  ו–9)ה(  9)א3(  9)א1()7(,  סעיף  לפי  טכנולוגית  לחדשנות 
בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד 
לנציגי  מונו  מטה  הרשומים  כי  מודיע  אני  התשמ"ד-11984, 
 30 ציבור בוועדת המחקר המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 
של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית - מסלול לעידוד 
המגזר  לאתגרי  המוכוונת  בתעשייה  טכנולוגית  חדשנות 

הציבורי )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

בחשוון  כ'  מיום  בוועדה  חברה  שימשה   - מצר  עינת   )1(
התשע"ז )21 בנובמבר 2016(, עד יום ט"ו בתמוז התשע"ח 

)28 ביוני 2018(;

רז הייפרמן - חבר בוועדה, מיום כ' בחשוון התשע"ז )21   )2(
בנובמבר 2016( ולתקופה של שלוש שנים;

אבנר הלפרין - חבר בוועדה, מיום כ' בחשוון התשע"ז )21   )3(
בנובמבר 2016( ולתקופה של שלוש שנים;

שמואל בלנק - חבר בוועדה, מיום כ' בחשוון התשע"ז )21   )4(
בנובמבר 2016( ולתקופה של שלוש שנים;
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ממלא   - כיאל  מחמוד  בוועדה;  חברה   - אלקלעי  אלה   )5(
מקום, מיום כ"ה באב התשע"ח )6 באוגוסט 2018( ולתקופה 

של שלוש שנים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה6(

                                                 עמירם אפלבום
       ראש הרשות הלאומית לחדשנות

טכנולוגית ויושב ראש ועדת המשנה    
                                                 של מועצת הרשות

הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 34 - תכנית 

לעידוד סיירות תכנות )פיילוט(
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

בתוקף סמכות ועדת המשנה של מועצת הרשות הלאומית 
לחוק  ו–9)ה(  9)א3(  9)א1()7(,  סעיף  לפי  טכנולוגית  לחדשנות 
בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד 
לנציגי  מונו  מטה  הרשומים  כי  מודיע  אני  התשמ"ד-11984, 
 34 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר  בוועדת  ציבור 
לעידוד  תכנית   - טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית  הרשות  של 

סיירות תכנות )פיילוט( )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

נעמי פרקש - חברה בוועדה; מיקי קנת - ממלאת מקום,   )1(
מיום ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018( ולתקופה של 

שלוש שנים;

ג'האד אלסאנע - חבר בוועדה; ניר שלום - ממלא מקום,   )2(
מיום ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018( ולתקופה של 

שלוש שנים;

אורלי ניקלאס - חברה בוועדה; צבי אילני - ממלא מקום,   )3(
מיום ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018( ולתקופה של 

שלוש שנים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה6(

                                                 עמירם אפלבום
       ראש הרשות הלאומית לחדשנות

טכנולוגית ויושב ראש ועדת המשנה    
                                                 של מועצת הרשות

ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 36 - עידוד 

חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

בתוקף סמכות ועדת המשנה של מועצת הרשות הלאומית 
לחוק  ו–9)ה(  9)א3(  9)א1()7(,  סעיף  לפי  טכנולוגית  לחדשנות 
בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד 
לנציגי  מונו  מטה  הרשומים  כי  מודיע  אני  התשמ"ד-11984, 
 36 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר  בוועדת  ציבור 

של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית - עידוד חדשנות 
טכנולוגית בתעשיית הייצור )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

 14( ח' בשבט התשע"ט  מיום  בוועדה,  - חבר  ברוך  עומר   )1(
בינואר 2019( ולתקופה של שלוש שנים;

זיוה פתיר - חברה בוועדה; הנרי צימרמן - ממלא מקום,   )2(
מיום ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018( ולתקופה של 

שלוש שנים;

אלי אגיון - חבר בוועדה; רפאל נבו - ממלא מקום, מיום ט"ו   )3(
בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018( ולתקופה של שלוש שנים;

איריס אטיאס - ממלאת מקום נציג ציבור, מיום ט"ו בשבט   )4(
התשע"ח )31 בינואר 2018( ולתקופה של שלוש שנים;

בשבט  ט"ו  מיום  בוועדה  חבר  שימש   - הרמבם  אורן   )5(
התשע"ח )31 בינואר 2018( עד יום כ"ו בחשוון התשע"ט )4 

בנובמבר 2018(.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה6(

                                                 עמירם אפלבום
       ראש הרשות הלאומית לחדשנות

טכנולוגית ויושב ראש ועדת המשנה    
                                                 של מועצת הרשות

הודעה על מינוי נציגי ציבור לוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 37 - הגברת 

השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת 
האירופאית - הורייזן 2020

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

בתוקף סמכות ועדת המשנה של מועצת הרשות הלאומית 
לחוק  ו–9)ה(  9)א3(  9)א1()7(,  סעיף  לפי  טכנולוגית  לחדשנות 
בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד 
לנציגי  מונו  מטה  הרשומים  כי  מודיע  אני  התשמ"ד-11984, 
ציבור בוועדת המחקר המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 37 של 
השתתפות  הגברת   - טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית  הרשות 
תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית - הורייזן 

2020 )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

באייר  י"א  מיום  בוועדה  חברה  שימשה   - מצר  עינת   )1(
התשע"ח )26 באפריל 2018( עד יום כ"ח בכסלו התשע"ט 

)6 בדצמבר 2018(;

רוני פוטסמן - ממלא מקום, מיום י"א באייר התשע"ח )26   )2(
באפריל 2018( ולתקופה של שלוש שנים;

הארי יוקלה - חבר בוועדה; רותי אלון - ממלאת מקום,   )3(
מיום י"א באייר התשע"ח )26 באפריל 2018( ולתקופה של 

שלוש שנים;

מקום,  ממלא   - אוריון  אייל  בוועדה;  חבר   - שומרון  גור   )4(
מיום י"א באייר התשע"ח )26 באפריל 2018( ולתקופה של 

שלוש שנים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה6(

                                                 עמירם אפלבום
       ראש הרשות הלאומית לחדשנות

טכנולוגית ויושב ראש ועדת המשנה    
                                                 של מועצת הרשות

                                               
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1
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הודעה על מינוי חברים לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

לעידוד  לחוק  ו–9)ה(  9)א1()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"ד-11984,  בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר, 
אני מודיע כי מיניתי את הרשומים מטה לחברים בוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 3 של הרשות הלאומית לחדשנות 

טכנולוגית - חממות טכנולוגיות )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

 4( באייר התשע"ז  ח'  מיום  בוועדה,  חברה   - אלדן  אניה   )1(
במאי 2017( ולתקופה של שלוש שנים;

צחי שנרך - חבר בוועדה; ישראל שמאי - ממלא מקום,   )2(
מיום ח' באייר התשע"ז )4 במאי 2017( ולתקופה של שלוש 

שנים; 

אורי גבאי - חבר בוועדה; איתי בק - ממלא מקום, מיום ח'   )3(
באייר התשע"ז )4 במאי 2017( ולתקופה של שלוש שנים;

ח'  מיום  בוועדה,  חברה  מקום  ממלא  - שימש  דגן  שגיא   )4(
באייר התשע"ז )4 במאי 2017(, עד יום י"א באב התשע"ז )3 

באוגוסט 2017(.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה1(

אהרון אהרון  
המנהל הכללי של הרשות    

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי חברים לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 9 - תנופה - סיוע ליזמים 

טכנולוגיים מתחילים
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)א1()3( ו–9)ה( לחוק לעידוד 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
אני מודיע כי מיניתי את הרשומים מטה לחברים בוועדת המחקר 
המוסמכת לגבי מסלול הטבה מס' 9 של הרשות הלאומית לחדשנות 
טכנולוגית - תנופה - סיוע ליזמים טכנולוגיים מתחילים )להלן - 

הוועדה(, כמפורט להלן:

 4( באייר התשע"ז  ח'  מיום  בוועדה,  חברה   - אלדן  אניה   )1(
במאי 2017( ולתקופה של שלוש שנים;

צחי שנרך - חבר בוועדה; ישראל שמאי - ממלא מקום, מיום   )2(
ח' באייר התשע"ז )4 במאי 2017( ולתקופה של שלוש שנים; 

אורי גבאי - חבר בוועדה; איתי בק - ממלא מקום, מיום ח'   )3(
באייר התשע"ז )4 במאי 2017( ולתקופה של שלוש שנים;

ח'  מיום  בוועדה,  חברה  מקום  ממלא  - שימש  דגן  שגיא   )4(
באייר התשע"ז )4 במאי 2017(, עד יום י"א באב התשע"ז )3 

באוגוסט 2017(.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה1(

אהרון אהרון  
המנהל הכללי של הרשות    

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  
 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי חברים לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 14 - מרכז טכנולוגי 

לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)א1()3( ו–9)ה( לחוק לעידוד 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
בוועדת  לחברים  מטה  הרשומים  את  מיניתי  כי  מודיע  אני 
הרשות  של   14 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר 
לאנרגיה  טכנולוגי  מרכז   - טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית 

מתחדשת בנגב ובערבה )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

 4( באייר התשע"ז  ח'  מיום  בוועדה,  חברה   - אלדן  אניה   )1(
במאי 2017( ולתקופה של שלוש שנים;

צחי שנרך - חבר בוועדה; ישראל שמאי - ממלא מקום, מיום   )2(
ח' באייר התשע"ז )4 במאי 2017( ולתקופה של שלוש שנים; 

אורי גבאי - חבר בוועדה; איתי בק - ממלא מקום, מיום ח'   )3(
באייר התשע"ז )4 במאי 2017( ולתקופה של שלוש שנים;

ח'  מיום  בוועדה,  חברה  מקום  ממלא  - שימש  דגן  שגיא   )4(
באייר התשע"ז )4 במאי 2017(, עד יום י"א באב התשע"ז )3 

באוגוסט 2017(.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה1(

אהרון אהרון  
המנהל הכללי של הרשות    

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי חברים לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)א1()3( ו–9)ה( לחוק לעידוד 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
בוועדת  לחברים  מטה  הרשומים  את  מיניתי  כי  מודיע  אני 
הרשות  של   22 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר 
הלאומית לחדשנות טכנולוגית - חממות ביוטכנולוגיות )להלן 

- הוועדה(, כמפורט להלן:

 4( באייר התשע"ז  ח'  מיום  בוועדה,  חברה   - אלדן  אניה   )1(
במאי 2017( ולתקופה של שלוש שנים;

צחי שנרך - חבר בוועדה; ישראל שמאי - ממלא מקום, מיום   )2(
ח' באייר התשע"ז )4 במאי 2017( ולתקופה של שלוש שנים:

אורי גבאי - חבר בוועדה; איתי בק - ממלא מקום, מיום ח'   )3(
באייר התשע"ז )4 במאי 2017( ולתקופה של שלוש שנים;

ח'  מיום  בוועדה,  חברה  מקום  ממלא  - שימש  דגן  שגיא   )4(
באייר התשע"ז )4 במאי 2017(, עד יום י"א באב התשע"ז )3 

באוגוסט 2017(.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה1(

אהרון אהרון  
המנהל הכללי של הרשות    

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  

 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1
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הודעה על מינוי חברים לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח 
וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)א1()3( ו–9)ה( לחוק לעידוד 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
בוועדת  לחברים  מטה  הרשומים  את  מיניתי  כי  מודיע  אני 
הרשות  של   5 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר 
הלאומית לחדשנות טכנולוגית - עידוד הפיתוח וההטמעה של 

טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

אברהמי  משה  בוועדה;  חבר   - באלאסיאנו  זאבי  אביב   )1(
)2 באוקטובר  כ"ג בתשרי התשע"ט  מיום  - ממלא מקום, 

2018( ולתקופה של שלוש שנים;

צחי שנרך - חבר בוועדה; סטלה דיאמנט - ממלאת מקום,   )2(
ולתקופה   )2018 באוקטובר   2( בתשרי התשע"ט  כ"ג  מיום 

של שלוש שנים.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה1(

אהרון אהרון  
המנהל הכללי של הרשות    

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי חברים לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות 

טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)א1()3( ו–9)ה( לחוק לעידוד 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
בוועדת  לחברים  מטה  הרשומים  את  מיניתי  כי  מודיע  אני 
הרשות  של   19 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר 
הלאומית לחדשנות טכנולוגית - עידוד פתרונות טכנולוגיים 

לאוכלוסיות עם מוגבלות )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

בסיוון  י"ב  מיום  בוועדה  חבר  שימש   - ז'ולטי  אבירם   )1(
 5( התשע"ז  בתמוז  י"א  יום  עד   ,)2017 ביוני   6( התשע"ז 

ביולי 2017(;

בסיוון  י"ב  מיום  בוועדה  חבר  שימש   - בן–צור  עמית   )2(
 28( התשע"ח  באדר  י"ג  יום  עד   ,)2017 ביוני   6( התשע"ז 

בפברואר 2018(;

נעמי קריגר כרמי - חברה בוועדה; פטריסיה להי אנגל -   )3(
ממלאת מקום, מיום כ"ג בניסן התשע"ח )8 באפריל 2018( 

ולתקופה של שלוש שנים;

איתי קלע - חבר בוועדה; גדי הורשטיין - ממלא מקום,   )4(
ולתקופה של   )2018 )8 באפריל  בניסן התשע"ח  כ"ג  מיום 

שלוש שנים.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה1(

אהרון אהרון  
המנהל הכללי של הרשות    

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי חברים לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות 

טכנולוגית בתעשיית הייצור
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)א1()3( ו–9)ה( לחוק לעידוד 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
בוועדת  לחברים  מטה  הרשומים  את  מיניתי  כי  מודיע  אני 
הרשות  של   36 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר 
טכנולוגית  חדשנות  עידוד   - טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית 

בתעשיית הייצור )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

מלכה ניר - חברה בוועדה; אורי גבאי - ממלא מקום, מיום ט"ו   )1(
בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018( ולתקופה של שלוש שנים;

צחי שנרך - חבר בוועדה; גדי הורנשטיין - ממלא מקום,   )2(
מיום ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018( ולתקופה של 

שלוש שנים;

 31( ט"ו בשבט התשע"ח  מיום  בוועדה,  חבר   - דגן  שגיא   )3(
בינואר 2018( ולתקופה של שלוש שנים; יוליה פרלשטיין 
- ממלאת מקום, מיום כ"ט בחשוון התשע"ט )7 בנובמבר 

2018( עד יום י"ז בשבט התשפ"א )30 בינואר 2021(;

מיום  בוועדה  חבר  מקום  ממלא  שימש   - פורת  אמירם   )4(
באלול  ד'  יום  עד   )2018 בינואר   31( התשע"ח  בשבט  ט"ו 

התשע"ח )15 באוגוסט 2018(.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה1(

אהרון אהרון  
המנהל הכללי של הרשות    

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי חברים לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)א1()3( ו–9)ה( לחוק לעידוד 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
בוועדת  לחברים  מטה  הרשומים  את  מיניתי  כי  מודיע  אני 
הרשות  של   1 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר 
הלאומית לחדשנות טכנולוגית - קרן המו"פ )להלן - הוועדה(, 

כמפורט להלן:

שגיא דגן - חבר בוועדה; אורי גבאי - ממלא מקום, מיום כ"ד   )1(
בניסן התשע"ז )20 באפריל 2017( ולתקופה של שלוש שנים;

צחי שנרך - חבר בוועדה; אביב זאבי - ממלא מקום, מיום כ"ד   )2(
בניסן התשע"ז )20 באפריל 2017( ולתקופה של שלוש שנים; 

דני בירן - חבר בוועדה; אניה אלדן - ממלאת מקום, מיום   )3(
שלוש  של  ולתקופה   )2018 במרס   18( התשע"ח  בניסן  ב' 

שנים.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה1(

אהרון אהרון  
המנהל הכללי של הרשות    

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1
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יעקב פישר - שימש ממלא מקום ראש זירת הזנק בוועדה   )3(
ד'  יום  2016(, עד  )29 בדצמבר  כ"ט בכסלו התשע"ז  מיום 

באייר התשע"ז )30 באפריל 2017(.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה1(

אהרון אהרון  
המנהל הכללי של הרשות    

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  

הודעה על מינוי חברים לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 26  - תכנית אתגר - עידוד 

מו"פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)א1()3( ו–9)ה( לחוק לעידוד 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
בוועדת  לחברים  מטה  הרשומים  את  מיניתי  כי  מודיע  אני 
הרשות  של   26 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר 
הלאומית לחדשנות טכנולוגית - תכנית אתגר - עידוד מו"פ 
כמפורט  הוועדה(,   - )להלן  גלובליים  בריאות  אתגרי  מוכוון 

להלן:

נעמי קריגר כרמי - חברה בוועדה; פטריסיה להי אנגל -   )1(
ממלאת מקום, מיום כ"ה באב התשע"ח )6 באוגוסט 2018( 

ולתקופה של שלוש שנים;

אבי לובטון - חבר בוועדה; גיל שאקי - ממלא מקום, מיום   )2(
כ"ה באב התשע"ח )6 באוגוסט 2018( ולתקופה של שלוש 

שנים.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה1(

אהרון אהרון  
המנהל הכללי של הרשות    

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  

הודעה על מינוי חברה לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות 

תכנות )פיילוט(
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)א1()3( ו–9)ה( לחוק לעידוד 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
אני מודיע כי מיניתי את הרשומה מטה לחברה בוועדת המחקר 
הלאומית  הרשות  של   34 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת 
לחדשנות טכנולוגית - תכנית לעידוד סיירות תכנות )פיילוט( 

)להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

נעמי קריגר כרמי - חברה בוועדה; איילה מילר - ממלאת   )1(
מקום, מיום ט"ו בשבט התשע"ח )31 בינואר 2018( ולתקופה 

של שלוש שנים.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה1(

אהרון אהרון  
המנהל הכללי של הרשות    

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי חברים לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 23 - חברות מתחילות

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)א1()3( ו–9)ה( לחוק לעידוד 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
בוועדת  לחברים  מטה  הרשומים  את  מיניתי  כי  מודיע  אני 
הרשות  של   23 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר 
 - )להלן  מתחילות  חברות   - טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית 

הוועדה(, כמפורט להלן:

צחי שנרך - חבר בוועדה; ישראל שמאי - ממלא מקום, מיום   )1(
ח' באייר התשע"ז )4 במאי 2017( ולתקופה של שלוש שנים;

 4( באייר התשע"ז  ח'  מיום  בוועדה,  חברה   - אלדן  אניה   )2(
במאי 2017( ולתקופה של שלוש שנים; אורי גבאי - ממלא 
)18 במרס 2018( ולתקופה  ב' בניסן התשע"ח  מקום, מיום 

של שלוש שנים;

שגיא דגן - חבר בוועדה; איתי בק - ממלא מקום, מיום ב'   )3(
בניסן התשע"ח )18 במרס 2018( ולתקופה של שלוש שנים;

אורי גבאי - שימש חבר בוועדה מיום ח' באייר התשע"ז   )4(
)4 במאי 2017(, עד יום א' בניסן התשע"ח )17 במרס 2018(;

איתי בק - שימש ממלא מקום חבר בוועדה מיום ח' באייר   )5(
 17( התשע"ח  בניסן  א'  יום  עד   ,)2017 במאי   4( התשע"ז 

במרס 2018(;

ח'  מיום  בוועדה  חברה  מקום  ממלא  שימש   - דגן  שגיא   )6(
באייר התשע"ז )4 במאי 2017(, עד יום י"א באב התשע"ז )3 

באוגוסט 2017(.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה1(

אהרון אהרון  
המנהל הכללי של הרשות    

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  
 

ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי חברים לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 29 - תכנית מעבדות 

לחדשנות טכנולוגית
לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 

התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)א1()3( ו–9)ה( לחוק לעידוד 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
בוועדת  לחברים  מטה  הרשומים  את  מיניתי  כי  מודיע  אני 
הרשות  של   29 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר 
לחדשנות  מעבדות  תכנית   - טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית 

טכנולוגית )להלן - הוועדה(, כמפורט להלן:

צחי שנרך - חבר בוועדה; ישראל שמאי - ממלא מקום,   )1(
מיום כ"ט בכסלו התשע"ז )29 בדצמבר 2016( ולתקופה של 

שלוש שנים; 

אורי גבאי - חבר בוועדה; איתי בק - ממלא מקום, מיום   )2(
של  ולתקופה   )2016 בדצמבר   29( התשע"ז  בכסלו  כ"ט 

שלוש שנים;

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 57137-11-18

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

ח"פ  בע"מ,  לאומנות  בזיאן  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-435902-5

ב"כ  ע"י  בע"מ,  ושיווק  ליבוא  חברה  אורדילן  והמבקשת: 
טל'  רעננה,   ,16 התדהר  מרח'  ברק,  צבי  )פיסיקה(  ד"ר   עו"ד 

09-7995599, פקס' 09-7995519.

בקשה  הוגשה   25.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 15.4.2019, בשעה 9.45.

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, לא יאוחר משעה 17.00 

ביום 8.4.2019.

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

ד"ר )פיסיקה( צבי ברק, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 14057-12-18

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

51- ח"פ  בע"מ,  למזון  הגדול  המרכז  חברת  פירוק  ובעניין 
,365976-3

והמבקשים: דבורי אמאני ואח', ע"י ב"כ עו"ד מוחמד ריאן, 
ת"ד 696, כאבול 2496300, טל' 04-8266441.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.12.2018 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.4.2019, בשעה 12.30.

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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 12.30 

ביום 10.4.2019.

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

מוחמד ריאן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

הודעה על מינוי חברים לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 37 - הגברת השתתפות 

תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית - 
הורייזן 2020

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)א1()3( ו–9)ה( לחוק לעידוד 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
בוועדת  לחברים  מטה  הרשומים  את  מיניתי  כי  מודיע  אני 
הרשות  של   37 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר 
הלאומית לחדשנות טכנולוגית - הגברת השתתפות תאגידים 
ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית - הורייזן 2020 )להלן 

- הוועדה(, כמפורט להלן:
דני בירן - שימש חבר בוועדה מיום י"ד באייר התשע"ח   )1(
)29 באפריל 2018( עד יום ז' בכסלו התשע"ט )15 בנובמבר 

;)2018

מקום,  - ממלא  ישראל שמאי  בוועדה;  חבר   - דגן  שגיא   )2(
מיום י"ד באייר התשע"ח )29 באפריל 2018( ולתקופה של 

שלוש שנים;

אבי לובטון - ממלא מקום, מיום י"ד באייר התשע"ח )29   )3(
באפריל 2018( ולתקופה של שלוש שנים.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה1(

אהרון אהרון  
המנהל הכללי של הרשות    

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

הודעה על מינוי חברים לוועדת המחקר המוסמכת 
לגבי מסלול הטבה מס' 30 - מסלול לעידוד חדשנות 
טכנולוגית בתעשייה המוכוונת לאתגרי המגזר הציבורי

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)א1()3( ו–9)ה( לחוק לעידוד 
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד-11984, 
בוועדת  לחברים  מטה  הרשומים  את  מיניתי  כי  מודיע  אני 
הרשות  של   30 מס'  הטבה  מסלול  לגבי  המוסמכת  המחקר 
חדשנות  לעידוד  מסלול   - טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית 
טכנולוגית בתעשייה המוכוונות לאתגרי המזר הציבורי )להלן 

- הוועדה(, כמפורט להלן:

צחי שנרך - שימש חבר בוועדה מיום ג' בסיוו  התשע"ו )9   )1(
ביוני 2016( עד יום כ"ב בניסן התשע"ח )7 באפריל 2018(;

נעמי קריגר כרמי - חברה בוועדה; פטריסיה להי אנגל -   )2(
ממלאת מקום, מיום כ"ג בניסן התשע"ח )8 באפריל 2018( 

ולתקופה של שלוש שנים;

איתי קלע - חבר בוועדה; גדי הורשטיין - ממלא מקום,   )3(
ולתקופה של   )2018 )8 באפריל  בניסן התשע"ח  כ"ג  מיום 

שלוש שנים.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-1873-ה1(

אהרון אהרון  
המנהל הכללי של הרשות    

הלאומית לחדשנות טכנולוגית  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 62118-02-19

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

ובעניין פירוק חברת ש.ע.ז ניהול פרויקטים בע"מ, ח"פ -51
466841-7, מבקיעים 7912500,

דרכון  מס'   ,Gabrhiwat Berhe Gebmichael והמבקש: 
08C11084 - אריתראה, ע"י ב"כ עו"ד דניאל ועקנין ואח', מרח' 
ריב"ל 24, תל אביב 6777861, כתובת למשלוח דואר: ת"ד 59434, 

מיקוד 6159302, טל' 03-5044047, פקס' 03-6700456.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.2.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.4.2019, בשעה 9.30.

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   14.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.4.2019

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

דניאל ועקנין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 62144-02-19

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

ובעניין פירוק חברת א.מ. רקפת בע"מ, ח"פ 51-387522-9, 
מרח' שד' לכיש 36, קריית גת,

דרכון  מס'   ,SAKEGERKIEL TAKLE והמבקש: 
ואח',  ועקנין  דניאל  עו"ד  ב"כ  ע"י  אריתראה,   -  4628/117406
מרח' ריב"ל 24, תל אביב 6777861, כתובת למשלוח דואר: ת"ד 

59434, מיקוד 6159302, טל' 03-5044047, פקס' 03-6700456.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.2.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.4.2019, בשעה 9.30.

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   14.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.4.2019

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

דניאל ועקנין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 48567-11-18

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

נירוסטה  עבודות  אבראהים  א.א.  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-348724-9,

והמבקש: נעים חאג', ע"י ב"כ עו"ד סבאג נדאל, מת"ד 703, 
פקיעין 24914.

בקשה  הוגשה   21.11.2018 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 

11.4.2019, 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 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 

.4.4.2019

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

סבאג נדאל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 3131-03-19

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

ובעניין פירוק חברת מתג פלסט בע"מ, ח"פ 51-225670-2,

והמבקש: עו"ד אביב פריצקי, נאמן להקפאת ההליכים של 
החברה, ע"י ב"כ עו"ד סיון אלבלינק, ממשרד עורכי דין טישמן, 
פריצקי, שץ לוין ושות', רח' הארבעה 10, ת"ד 20609, תל אביב 

61205, טל' 03-5620563, פקס' 03-5620565.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.3.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

11.4.2019, בשעה 13.00.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ימי עבודה  יאוחר משבעה  שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

סיון אלבלינק, עו"ד  
בא כוח המבקש  



8685 ילקוט הפרסומים 8153, ז' באדר ב' התשע"ט, 14.3.2019 

ערוץ הקריוקי בע"מ
 )ח"פ 514310754(

)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 
03/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
שמואל אשכנזי, מרח' ראול ולנברג 24, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/05/2019, 
בשעה 09:00, אצל קבוצת ענני, 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. 

שמואל אשכנזי, מפרק

וידו סולושנס בע"מ
 )ח"פ 515816338(

)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 
12/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד 

מירון, מרח' ראול ולנברג 24, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/05/2019, 
09:00, אצל ענני תקשורת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת  בשעה 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אהוד מירון, מפרק

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

זאן נס השקעות בע"מ
 )ח"פ 515913341(

)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   ,12/03/2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/05/2019, 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  ושות',  דנהירש  במשרדי   ,10:00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

מדלוקס בע''מ
 )ח"פ 514285832(

)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 
03/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  תל–אביב-יפו,   ,19 שרת  משה  מרח'  אוסדצ'י,  מיכאל 

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. 

 ,28/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13:00, 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. 

מיכאל אוסדצ'י, עו"ד, מפרק
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סיגא - הוצאה לאור בע"מ 
 )ח"פ 511988545(

)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 
06/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

גורן, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/05/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אורי גורן, מפרק

דוקטור ארומס ישראל בע"מ 
 )ח"פ 514442003(

)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 
05/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיימה 

ארנסטו גווירק, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/06/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

חיימה ארנסטו גווירק, מפרק

רג'י הנדסה לבנין בע"מ 
 )ח"פ 513919043(

)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 
12/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קיריל 

גן, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/05/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

קיריל גן, מפרק

טייק קר קוסמטיקה רפואית בע"מ
 )ח"פ 513567859(

)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 
12/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן 

בויקו, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/05/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אילן בויקו, מפרק
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אונטרייד בע"מ 
 )ח"פ 515590693(

)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 
06/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן 

ורמן, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/05/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

איתן ורמן, מפרק

ד. השחר נועם בנייה והנדסה בע"מ 
 )ח"פ 513596734(

)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 
12/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד 

משה דהן, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/05/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נמרוד משה דהן, מפרק

וובספייקס בע"מ 
 )ח"פ 514134477(

)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 
06/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איציק 

מזור, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/05/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

איציק מזור, מפרק

י.ע. חדד החזקות בע"מ
 )ח"פ 514697424(

)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 
24/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

חדד, מרח' המלאכה 13, לוד, 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 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יוסף חדד, מפרק
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מנדי וייס - מנדי שטרן עורכי דין
 )ח"פ 513793943(

)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 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנדי 

שטרן, מרח' ז'בוטינסקי 168, בני ברק, 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 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מנדי שטרן, מפרק

ר.א.מ פרוייקטים אמריקה הלטינית בע"מ
 )ח"פ 512779976(

)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 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רולנדו 

אייזן, מרח' ויסוצקי 18, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רולנדו אייזן, מפרק

ד. נעם - בניה והנדסה בע"מ 
 )ח"פ 513089631(

)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 
12/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד 

משה דהן, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/05/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נמרוד משה דהן, מפרק

מו"ס אבטחה בע"מ 
 )ח"פ 513803460(

)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 
11/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פלי בן 

שבת, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/05/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

פלי בן שבת, מפרק
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שוק מחנה יהודה. קום
 )ח"פ 512925892(

)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 
10/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רולנדו 

אייזן, מרח' ויסוצקי 18, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רולנדו אייזן, מפרק

ר.ד.ב. אפיקים ויזמות שיווק והשקעות )2012( בע"מ
 )ח"פ 514767771(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה 

דולרכר, מרח' המדע 8, רחובות, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 06/05/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

רבקה דולרכר, מפרקת

אבג'ק ישראל חיפושי נפט וגז )1989( בע"מ
 )ח"פ 511429110(

)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 
07/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונלדו 

אייזן, מרח' ויסוצקי 18, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רונלדו אייזן, מפרק

שוק. קום בע"מ
 )ח"פ 512925835(

)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 
10/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רולנדו 

אייזן, מרח' ויסוצקי 18, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רולנדו אייזן, מפרק
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גרסון סחר בע"מ
 )ח"פ 511520587(

)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 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון 

מאיר, מרח' שלון 15, חיפה, 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 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שמעון מאיר, מפרק

א.ר.מ. חיפה 1998 בע"מ
 )ח"פ 512595703(

)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 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים 

מודיאנו, מרח' גלבוע 1, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

חיים מודיאנו, מפרק

פרי סל ייבוא ושיווק בע"מ 
 )ח"פ 515005700(

)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 
25/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סרגיי 

פורמן, מרח' מרדכי זר 8, ירושלים, 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 15/07/2019, 
ירושלים, לשם הגשת   ,47 יפו  רח'  10:00, אצל המפרק,  בשעה 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

סרגיי פורמן, מפרק

אקומפני ליווי וייעוץ עסקי בע"מ
 )ח"פ 515228534(

)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 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים 

מודיאנו, מרח' גלבוע 1, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

חיים מודיאנו, מפרק
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דנטל דיסקונט בע"מ
 )ח"פ 511688335(

)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 
10/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

טרוקמן, מרח' יהושפט 1, ירושלים, 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 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שלמה טרוקמן, מפרק

מועדוני כח קניה בע"מ
 )ח"פ 511829202(

)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 
24/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

טרוקמן, מרח' יהושפט 1, ירושלים, 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 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שלמה טרוקמן, מפרק

ארלון מוטורס בע"מ
 )ח"פ 511854861(

)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 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל 

לב ארי, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 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 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אייל לב ארי, מפרק

אביב שירותים משפטיים בע"מ
 )ח"פ 512813908(

)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 
10/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שגיא 

שרון, מרח' הרצל 17, חדרה, 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 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שגיא שרון, מפרק
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ד.ר.ח. יבוא ושיווק דנטלי )2005( בע"מ
 )ח"פ 513769802(

)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 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

טרוקמן, מרח' יהושפט 1, ירושלים, 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 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שלמה טרוקמן, מפרק

דנטל 1 בע"מ
 )ח"פ 513584185(

)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 
10/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

טרוקמן, מרח' יהושפט 1, ירושלים, 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 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שלמה טרוקמן, מפרק

הלטקו קטלוג בע"מ
 )ח"פ 512987850(

)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 
10/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

טרוקמן, מרח' יהושפט 1, ירושלים, 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 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שלמה טרוקמן, מפרק

תבונה רפואה מתקדמת 2008 בע"מ
 )ח"פ 514138494(

)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 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 

טרוקמן, מרח' יהושפט 1, ירושלים, 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 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שלמה טרוקמן, מפרק
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פיזיוניפ בע"מ 
 )ח"פ 514329002(

)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 
13/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב 

בן רובי, מרח' מפלים 8, שמשית, 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 05/05/2019, 
רמת   ,3 היצירה  רח'  בלומנטל,  ערן  עו"ד  אצל   ,15:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

יניב בן רובי, מפרק

א.מ. תעשיות תוכנה בע"מ
 )ח"פ 510862147(

)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 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרי 

קורן, מרח' המלאכה 14, 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. 

 ,27/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, 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. 

גרי קורן, מפרק

ש.ש אשקלון יזמות ופיתוח בע"מ
 )ח"פ 514268895(

)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 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אברהם ששו אבי, מרח' דניאל 1, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אברהם ששו אבי, מפרק

גלקודס בע"מ
 )ח"פ 512977471(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל 

לב ארי, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 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. 

 ,27/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, 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. 

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רוני תמר רייך אמסטרדם, עו"ד, מפרקת

שנדג ספגו בע"מ
 )ח"פ 512549049(

)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 
 ,06/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ולמנות את שאול  לפרק את החברה מרצון  התקבלה החלטה 

נבעה, מרח' שד' האלונים 6, באר יעקב, 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.

שאול נבעה, מפרק

אם. אייץ'. די אנדוסקופיה בע"מ
 )ח"פ 515461713(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,12/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר מקס 

גרובר, מרח' מצדה 9, בני ברק 5120109, 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.

אמיר מקס גרובר, עו"ד, מפרק

ת.א.ד.ל. נכסים והשקעות בע"מ
 )ח"פ 513701938(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,13/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
ולמנות את שחר דאי, מרח'  החלטה לפרק את החברה מרצון 

זאב אורלוב 77, פתח תקווה 4934286, למפרק החברה.

עידן הבריחה בע"מ
 )ח"פ 515549152(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
10/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלינור חגי, מרח' ההסתדרות 26, פתח תקווה, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/07/2019, 
בשעה 12:00, במשרדי חגי קפולסקי ושות', בכתובת הנ"ל, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 
אלינור חגי, עו"ד, מפרקת

טסנה בע"מ
 )ח"פ 513204677(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,04/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
רומנו, מרח'  טל  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  החלטה 

האחים סולימן 12, ראשון לציון 7535312, 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.

טל רומנו, מפרק

טלמסר בינלאומי )1995( בע"מ
 )ח"פ 512172792(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,10/12/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
רוני תמר רייך אמסטרדם, מרח' נחלת יצחק 38, תל–אביב-יפו, 

למפרקת החברה.
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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.

יצחק לב, מפרק

מתוקות סאבס בע"מ
 )ח"פ 515320125(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,10/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
קרן יצחק לחמן, מרח' טבת 16, מודיעין-מכבים-רעות, 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.

קרן יצחק לחמן, עו"ד, מפרקת

המכללה לישראל אופקי חינוך בע"מ
 )ח"פ 511873325(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,12/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור קרן, 

מרח' תרמ''ב 5, ראשון לציון 7529017, 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.

ליאור קרן, עו"ד, מפרק

יגאל ארנון ושות' - חברה לנאמנות מס' 12 בע"מ
 )ח"פ 515275998(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,13/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
חגית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

בבלי, מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, למפרקת 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 דאי, מפרק

גג חן שרותי בניה בע"מ
 )ח"פ 512189945(

)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 
 ,13/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

חן, מרח' מכבי 31, אבן יהודה, 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.

דניאל חן, מפרק

תמהיל השקעות בע"מ
 )ח"פ 513628339(

)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 
 ,10/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן בן 

משה, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

רונן בן משה, מפרק

פרומיסק בע"מ
 )ח"פ 513500462(

)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 
 ,12/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

לב, מרח' פנחס רוזן 72, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.
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הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 
בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק בוקאי, מפרק

תמהיל השקעות בע"מ 
 )ח"פ 513628339(

)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 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,10/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן בן משה, מפרק

יוניקול ציוד רפואי )99( בע"מ
 )ח"פ 512786658(

)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 
גרובר,  מ.  אמיר  אצל   ,11:00 בשעה   ,28/04/2019 ביום  תתכנס 
משרד עורכי דין, רח' מצדה 9, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אמיר מקס גרובר, עו"ד, מפרק

מתוקות סאבס בע"מ
 )ח"פ 515320125(

)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 
קודנצ'יק  וקסלר  16:00, אצל  07/05/2019, בשעה  ביום  תתכנס 
אנוך ושות', רח' דרך דוד בן גוריון 2, רמת גן, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

קרן יצחק לחמן, עו"ד, מפרקת

קרדיודקס בע"מ 
 )ח"פ 512846106(

)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 

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.

חגית בבלי, מפרקת

יגאל ארנון ושות' - חברה לנאמנות מס' 13 בע"מ
 )ח"פ 515275980(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,13/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
חגית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

בבלי, מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, 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.

חגית בבלי, מפרקת

קירקל ראיה מתקדמת בע''מ 
 )ח"פ 515677706(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,13/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל דב בר יוסף 

אלבו, מרח' גיבורי ישראל 24, נתניה, 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.

ישראל דב בר יוסף אלבו, מפרק

שלום עליכם פנית בן יהודה 2014 בע"מ
 )ח"פ 515147791(

)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 
 ,15 הוגו ארנסט  ברח'   ,08:00 27/04/2019, בשעה  ביום  תתכנס 
חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
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תתכנס ביום 1.5.2019, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' הרצל 208, 
רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר איצקוביץ, עו"ד, מפרק

י.ק.ו. שיווק בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-543922-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' מבצע  ביום 5.5.2019, בשעה 12.00, במשרדי המפרק,  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אשדוד,   ,6/13 חורב 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל קלינבסקי, מפרק

תעשית שג בע"מ
)ח"פ 51-011361-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 12.5.2019, בשעה 14.00, במשרדי המפרק, רח' בגין 5/3, 
סופי של המפרק, המראה כיצד  דוח  יהוד 5647803, לשם הגשת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

המושבה ר.א. בע"מ
)ח"פ 51-527101-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.5.2019, בשעה 14.00, במשרדי המפרק, רח' בגין 5/3, 
סופי של המפרק, המראה כיצד  דוח  יהוד 5647803, לשם הגשת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

אולימפוס-פי בע"מ
)ח"פ 51-376349-0(

)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 21.5.2019, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' עמק הזיתים 

תתכנס ביום 29/04/2019, בשעה 11:00, ברח' בית תבור 2, קומה 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עילית,  יקנעם   ,3
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אוהד אברהם סובול, עו"ד, מפרק

רייל - קאפ בע"מ
)ח"פ 51-265709-9(

)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 14.4.2019, בשעה 10.00, במשרדי לאמעי סידר רהט 
צידון פינק, עורכי דין ונוטריונים, רח' דרך השלום 53, )בית הורד 
קומה 23(, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חני שרייר, עו"ד, מפרקת

נ.י.ש. השקעות בינלאומיות בע"מ
)ח"פ 51-380338-7(

)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 28.4.2019, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' המסגר 
50, תל אביב יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי אברהמי, עו"ד, מפרק

החילזון 5 10-11 בע"מ
)ח"פ 51-392829-1(

)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   ,11.00 בשעה   ,29.4.2019 ביום  תתכנס 
הארבעה 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סיון אלבלינק, עו"ד, מפרקת

יהודה לוי שעונים בע"מ
)ח"פ 51-255729-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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גקו קורפ בע"מ
)ח"פ 51-523468-0(

)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 27.2.2019, התקבלה החלטה 
דרך  מרח'  מנור,  חיים  חן  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

העצמאות 56, יהוד-מונסון 5630425, 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.

חן חיים מנור, מפרק

נתיב הארץ בע"מ
)ח"פ 51-401022-2(

)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 28.2.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון רסקי, מרח' בן גוריון 1, 

בני ברק, 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.

אלון רסקי, מפרק

ניהול בית ו.א. )1992( בע"מ
)ח"פ 51-170382-9(

)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 
החלטה  התקבלה   ,3.3.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל פדרמן, מרח' אלכסנדר 

פן 21, תל אביב, 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.

גיל פדרמן, מפרק

9א', ת"ד 4411, חיפה 3104301, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'אק א' מטאנס, עו"ד, מפרק

קראוון איגל בע"מ
)ח"פ 51-308718-9(

)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 30.5.2019, בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, רח' בן עמי 
55, עכו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מרגרט אבו רחמון, עו"ד, מפרקת

בר לודנס בע"מ
)ח"פ 51-535270-6(

)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 17.1.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק, ת"ד 5805, 

הרצליה, 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.

טל מייק, עו"ד, מפרק

גודוויל - יעוץ סחר וסוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-395771-2(

)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 20.2.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רותי רוטר, מרח' נורית 33, 

שהם, 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.

רותי רוטר, מפרקת
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סאן יהל בע"מ
)ח"פ 51-455955-8(

)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 10.3.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  גדסי,  אבישי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

משכית 27, הרצליה, 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.

אבישי גדסי, רו"ח, מפרק

וואוו בריין בע"מ
)ח"פ 51-573326-9(

)בפירוק מרצון(

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2019, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון, וב–10.3.2019 הוחלט למנות את 

אורלי ריטרמן, מרח' מורד הנחל 9, חופית, למפרקת החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, 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.

אורלי ריטרמן, מפרקת

סיקרט ריזורטס בע"מ
)ח"פ 51-564938-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
טל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

צוקר, מרח' פטריה 4, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

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

 ,1.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה 

אדם שווק מותגים בע"מ
)ח"פ 51-521285-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,3.3.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  סיבוני,  שלום  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

העצמאות 73, קריית אתא 28100, ת"ד 16, 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.

שלום סיבוני, רו"ח, מפרק

יפתח 7 אורבן גרופ בע"מ
)ח"פ 51-561406-3(

)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   ,3.3.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל איצקוביץ, מרח' נס 

ציונה 8, תל אביב, 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.

טל איצקוביץ, עו"ד, מפרק

גלעד רר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-443099-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,5.3.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל שמעוני, מרח' 

מנחם בגין 48, תל אביב, 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.

ישראל שמעוני, עו"ד, מפרק
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איביס מהדורות 
)ע"ר 58-037500-4(

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   ,24.12.2018 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את פיטר קול, מרח' פטרסון 4, ירושלים, 

למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
פיטר קול, מפרק

מייקל דיוויס נוסטרו
)ש"מ 55-024082-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,20.2.2019 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
פרש מן השותפות השותף המוגבל דוד צ'צ'ק ייזום והשקעות 
בע"מ, ח"פ 51-193709-6, מרח' השרון 14, כפר סבא 4426943, 
לשותף  בשותפות  מאחזקותיו   )4%( אחוזים  ארבעה  והעביר 
בע"מ,  גו  פלואו   ,20.2.2019 ביום  לשותפות  שהצטרף  המוגבל 
ח"פ 51-578586-3, מרח' מנחם בגין 23, תל אביב 6618356,  ואת 
החלק הנותר, ארבעה נקודה אחד עשר אחוזים )4.11%(, לשותף 
מרח'   ,51-42743-5 ח"פ  בע"מ,  לויים  קבוצת  הקיים,  המוגבל 

אמסטרדם 28, תל אביב 6264120.
אביתר לוי, דירקטור

ויטאליס הזדמנויות
)ש"מ 55-027272-8(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
לביא  השותף  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 

טמיר, נגרע מהשותפות ואביבה טמיר מתווספת לשותפות.

               לביא טמיר      אביבה טמיר
                 מורשי חתימה בשותפות

הודעה על חלוקת דיבידנד 
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 44653-02-15

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: אבישי פורת, מרח' יצחק בן צבי 6, הוד השרון.

גוריון 2, מגדל  נ' ורדי, מרח' בן  שם הנאמן ומענו: עו"ד אביחי 
ב.ס.ר 1, קומה 4, רמת גן, טל' 03-7526633, פקס' 03-7526888.

סוג ואחוז הדיבידנד: דין קדימה - 100%

       דין רגיל - 18.5%

אביחי נ' ורדי, עו"ד, נאמן

נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
טל צוקר, מפרק

דוידנט בע"מ
)ח"פ 51-336898-5(

)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 
תתכנס ביום 10.4.2019, בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, רח' תנובת 
השדה 1/4, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלבינה דורץ, מפרקת

נובה ורטקס בע"מ
)ח"פ 51-504030-1(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 8/04/2019, בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' 
השיקמה 1, סביון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד הלר, עו"ד, מפרק

דקל מודיעין בניה בע"מ
)ח"פ 51-227582-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית מיוחדת, שהתכנסה 
על  קודמת  החלטה  לביטול  החלטה  התקבלה   ,26.2.2019 ביום 
פירוק החברה והסרת כל סמכות שהיא שהוקנתה למפרק עקב 
החלטה זו. ההחלטה התקבלה במניין חוקי לפי כל דין ותקנון 

החברה.
יהושע שרון, דירקטור

עץ התוכנה בע"מ
)ח"פ 51-274035-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על הפסקת הליך פירוק מרצון

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
של  המניות  בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983, 
החלטה  התקבלה   ,10.3.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
ולהסיר  פירוק החברה מרצון  במניין חוקי להפסיק את הליכי 

את מינויו של המפרק.
צח הורוביץ, יושב ראש




