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הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

סעיפים  לפי  הממשלה  סמכות  בתוקף  כי  בזה,  מודיעים 
אישרה  והבנייה, התשכ"ה-11965,  התכנון  לחוק  ו–76ג)9()ב(   53
הממשלה את תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית - קו מתח 

עליון 161 קילו וולט מבוא כרמל - תת"ל 63א'.

י"א באדר התשע"ז )9 במרס 2017(
)חמ 3-697-ה6(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ז, עמ' 160.

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומות
לפי חוק שירות המדינה )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(, 

התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות המדינה 
התשי"ט-11959,  כספים(,  ומגבית  מפלגתית  פעילות  )סיוג 
התרבות  במשרד  שתוקם  לוועדה  להתיר  הממשלה  החליטה 
והספורט לבחון ולאשר את גיוסן וקבלתן של תרומות לאירועי 
בהתאם  תיעשה  התרומות  בחינת  ישראל.  למדינת  שנה   70
תרומות,  וקבלת  גיוס  לאישור  ההליך  את  מסדיר  אשר  לנוהל 
את העקרונות והשיקולים בבחינת התרומות ואת המגבלות על 
גיוס וקבלת תרומות כאמור, והכול בשים לב לעקרונות בדבר 
מינהל תקין, שמירה על טוהר המידות ואמון הציבור בשירות 

הציבורי והעדר ניגוד עניינים.

אם יידרשו בעתיד שינוים או עדכונים של הנוהל, משרד 
המשפטי  היועץ  בהסכמת  לבצעם  יוכל  והספורט  התרבות 

לממשלה, ובלבד שלא תהיה בהם סטייה מהותית מעקרונותיו.

ז' בטבת התשע"ז )5 בינואר 2017(
)חמ 3-1056(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

הודעה על הטלת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נציב שירות  ולאחר התייעצות עם  )מינויים(, התשי"ט-11959, 
ליועץ  המשנה  ליכט,  אבי  הדין  עורך  את  הטלתי  המדינה, 
מילוי  את  מיוחדים(,  ותפקידים  )ניהול  לממשלה  המשפטי 
היועץ  של  צאתו  לרגל  לממשלה,  המשפטי  היועץ  תפקיד 
המשפטי לממשלה את הארץ ביום ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 

2017( ועד לשובו ביום י"א בניסן התשע"ז )7 באפריל 2017(.

ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(
)חמ 3-1173-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.

הודעה על הארכת תקופת הטלת תפקיד ממלא מקום 
ראש רשות האוכלוסין וההגירה

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נציב שירות  ולאחר התייעצות עם  )מינויים(, התשי"ט-11959, 
המדינה, הטלתי על אמנון שמואלי להוסיף ולמלא את תפקיד 
ממלא מקום ראש רשות האוכלוסין וההגירה, בהמשך למינויו 

הקודם2.

התשע"ז  בניסן  ה'  מיום  התפקיד  הטלת  הארכת   תוקף 
של  מינוי  עד  או  נוספים  חודשים  לשלושה   )2017 באפריל   1(

קבע, לפי המוקדם.

ב' בניסן התשע"ז )29 במרס 2017(
)חמ 3-1173-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.

2  י"פ התשע"ז, עמ' 2660.

מינוי יושב ראש לוועדה המקצועית
לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג-2003

האזרחות  לחוק  3א1)ג()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן  התשס"ג-12003  שעה(,  )הוראת  לישראל  והכניסה 
הוועדה  ראש  ליושב  סלומון  גיל  את  ממנה  אני  החוק(,   -
סעיף  לפי  החלטות  לעניין  הפנים  לשר  המייעצת  המקצועית 

3א1 לחוק, במקומה של מרים רוזנטל2.

תוקף המינוי עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(.

ב' בניסן התשע"ז )29 במרס 2017(
)חמ 3-3416-ה2(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

1  ס"ח התשס"ג, עמ' 544; התשס"ז, עמ' 295.

2  י"פ התשע"ז, עמ' 3902.

מינוי לוועדה המקצועית
לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשס"ג-2003

האזרחות  לחוק  3א1)ג()4(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 - )להלן  התשס"ג-12003  שעה(,  )הוראת  לישראל  והכניסה 
בוועדה  הפנים  שר  לנציגת  צור  חגית  את  ממנה  אני  החוק(, 
סעיף  לפי  החלטות  לעניין  הפנים  לשר  המייעצת  המקצועית 

3א1 לחוק, במקומו של עמוס ארבל.

תוקף המינוי עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(.

ב' בניסן התשע"ז )29 במרס 2017(
)חמ 3-3416-ה2(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

1  ס"ח התשס"ג, עמ' 544; התשס"ז, עמ' 295.
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מינוי מועצה למחקר במחוללי מחלות
לפי חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים, 

התשס"ט-2008

מחקרים  הסדרת  לחוק   6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במחוללי מחלות ביולוגיים, התשס"ט-12008, ולאחר התייעצות 
עם נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועם ראש 
המטה לביטחון לאומי, אני מעדכן את הרכב המועצה למחקר 

במחוללי מחלות2 בהרכב המפורט להלן:

הזיהומיות  המחלות  המיקרוביולוגיה,  בתחומי  מומחים   )1(
המחקר  מוסדות  רשימות  מתוך  הביוטכנולוגיה,  או 

האקדמיים, לרבות בתי החולים:

יונת שמר אבני, מומחית במיקרוביולוגיה, יושבת ראש  

במקום עמוס פנט יבוא משה אפרת, מומחה במחלות זיהומיות  

במקום קולין בלוק יבוא דניאל ורשנר, מומחה בביוטכנולוגיה  

במקום ברכה רגר תבוא מיכל שטיין, מומחית במיקרוביולוגיה   
ומחלות זיהומיות;

במחלות  מומחית  מאור,  יסמין  תבוא  ירון  סימה  במקום   
זיהומיות;

המשרד  נציגת  בביוטכנולוגיה,  מומחית  נתניהו,  סיניה   )2(
להגנת הסביבה, לפי המלצת השר להגנת הסביבה;

משרד  נציג  גולדשמיט,  יאיר  יבוא  פושנוי  לובה  במקום   )3(
העבודה והרווחה, לפי המלצת שר העבודה והרווחה;

משרד  נציג  מרץ,  גדעון  יבוא  אייזנקרפט  אריק  במקום   )4(
הביטחון, לפי המלצת שר הביטחון;

במקום אליאנה שלוסר- סילברמן יבוא דרור הלחמי, נציג   )5(
התאחדות התעשיינים.

מינוי זה יעמוד בתוקפו למשך 4 שנים.

כ"ו בשבט התשע"ז )22 בפברואר 2017(
)חמ 3-3921(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

1  ס"ח התשס"ט, עמ' 27.

2  י"פ התשע"ד, עמ' 8108.

מינוי פקידי גבייה
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

הלאומי  הביטוח  לחוק  367)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשנ"ה-11995, אני ממנה את המפורטים להלן 

לפקידי גבייה, לעניין פקודת המיסים )גבייה(2.

יעל לביא הילה אביסרור  

איילת לוי חן אברהם  

יהודה לוי לבנת אוזן  

חגית ליבוביץ שרון ארגמן  

ארז ללוז רינה בסט  

 
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

2  חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374.

משה מזרחי מרוות ברבור  

ספיר מסורי לינה גרה  

מיטל ניסים בת אל גרופי  

שירין משיעל אורי גרידי  

חנא סבח מרים דראי  

אורית עטיה לילך וקנין  

מיכל קורץ טובית זוהר  

מיכאלה אדרי ענת חבר  

ציפורה לוי ליטל יוסף חן  

מאיה אבן צור טובה כהן  

ט' בניסן התשע"ז )5 באפריל 2017(
)חמ 3-229(

                                                  חיים כץ
                         שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה על אצילה והעברה של סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה, וחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 33 לחוק–יסוד: הממשלה2, וסעיף 
אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ג-31953  הנוער,  עבודת  לחוק   43
אוצל או מעביר, לפי העניין, בזה את סמכויותיי לפי סעיפים 
כללי  היתר  לתת  הסמכויות  למעט  לחוק,  ו–25  11א  4)ב(,  2)ג(, 
לפי סעיפים אלה, למנהלת תחום חוק עבודת נוער שבמשרד 

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

א' בניסן התשע"ז )28 במרס 2017(
)חמ 3-17-ה1(

                                                  חיים כץ
                         שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
1  י"פ התשס"ח, עמ' 3309; התשע"ו, עמ' 9532; התשע"ז, עמ' 1312.

2  ס"ח התשס"א, עמ' 158.

3  ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התשע"ו, עמ' 715.

הודעה על הארכת מינוי זמני לתפקיד מנהל הרשות 
הממשלתית למים ולביוב

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

ו–)ג(  23א)א(  סעיפים  לפי  לסמכותי  בהתאם  מודיע,  אני 
לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959, בהסכמת נציב 
שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, כי ביום ט"ו באדר 
התשע"ז )13 במרס 2017( החלטתי להאריך2 את תקופת ההטלה 
הממשלתית  הרשות  מנהל  תפקיד  את  למלא  גראזי  משה  על 
ג'  מיום  חודשים  שלושה  של  נוספת  לתקופה  ולביוב  למים 
)1 במרס 2017(, או עד למינוי קבוע של מנהל  באדר התשע"ז 

הרשות, לפי המוקדם ביניהם.

ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(
)חמ 3-1173-ה1(

                                                יובל שטייניץ
                            שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.

2  י"פ התשע"ז, עמ' 1077 ועמ' 4379.
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ט' בניסן התשע"ז )5 באפריל 2017(
)חמ 3-2826-ה1(

                                                    אסף לוי
 סגן בכיר למנהל הרשות לתכנון גורמי ייצור

                                     משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה בדבר הארכת תקופת מינוי המנהל הכללי
לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977

אני מודיע בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23)ב( לחוק 
רשות  מועצת  אישרה  התשל"ז-11977,  התעופה,  שדות  רשות 
 ,)2017 במרס   19( התשע"ז  באדר  כ"א  ביום  התעופה,  שדות 
לאחר שהובאה לפניה הצעת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, 
את הארכת כהונתו של יעקב גנות2, המנהל הכללי של שדות 

התעופה לתקופת כהונה נוספת אחת.

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017(
)חמ 3-190-ה1(

אליעזר מרום  
יושב ראש מועצת  

רשות שדות התעופה  
1  ס"ח התשל"ז, עמ' 182.

2  י"פ התשע"ג, עמ' 5.

הודעה על מתן היתר להעסקה
לפי סעיף 122א לפקודת העיריות ]נוסח חדש[

לפקודת  122א  לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
 - להלן  כמפורט  הפנים  משרד  מנכ"לית  ובאישור  העיריות1 
נתנה מועצת עיריית הרצליה בישיבתה מיום ד' בניסן התשע"ו 
)12 באפריל 2016( היתר להעסקתה של שירי רפפורט בתפקיד 

מנהלת מחלקת נוער וקהילה.

אישור מנכ"לית משרד הפנים להעסקתה מכוח הסמכות 
שנאצלה לה2 ניתן ביום י"ט בתמוז התשע"ו )25 ביולי 2016(.

ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(
)חמ 3-443-ה4(

                                                 מאיה כץ
                            ממלאת מקום וסגנית ראש עיריית הרצליה

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשל"א, עמ' 1523.

 הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק הסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע בזה כי במקומות הגדורים 
גבעתיים  העיר  בתחומי  מטה  הרשומים  הציבוריים  שבגנים 
והנושאים שלט "מתחם לכלבים" ובמועדים הנקובים בשלטים, 

לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה:

                                            
1  ס"ח התשע"ג, עמ' 216.

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית אילת
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971, קבעתי שהמועצה 

הדתית אילת תהיה בת תשעה חברים והרכבתי אותה כלהלן:

יוסף סופן אלי ונונו  

אבי אלמקייס אייל אזולאי  

צורי זיגדון יוסף חיים חנו  

שחר כהן חיים עמר  

מירב אלון

תוקף המינוי מיום י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017(.

י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017(
)חמ 3-140-ה1(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

1  ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-11961, 
 2 מקומיות2, כך שבסעיף  תימרור  רשויות  מינוי  אני מתקן את 
שכותרתו "לגבי דרכים כמפורט בטור ב':" בסופו, אחרי פסקה 

)22( יבוא:

טור א'
שם או תפקיד

טור ב'
תחום הדרך

")23( ראש אגף 
תשתיות ולוגיסטיקה 
במרכז למחקר גרעיני 

שורק

דרכים שבתחום המרכז למחקר 
גרעיני שורק, כפי שהוא מסומן 
במפה שנחתמה על ידי ביום ט' 
בניסן התשע"ז )5 באפריל 2017(, 

ומופקדות במשרדי במרכז 
למחקר גרעיני שורק."

ט' בניסן התשע"ז )5 באפריל 2017(
)חמ 3-766-ה1(

מאיר חן  
                                            המפקח הארצי על התעבורה

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  1

2   י"פ התש"ע, עמ' 2302; התשע"ז, עמ' 4878.

הודעה בדבר העלות התחשיבית המעודכנת
לפי תקנות הגליל )תשלום סובסידיות לבעלי מכסות(, 

התשנ"ח-1998

)תשלום  הגליל  לתקנות  2)ד(  לתקנה  בהתאם  מודיע  אני 
העלות  כי  התשנ"ח-11998,  מכסות(,  לבעלי  סובסידיות 
התחשיבית המעודכנת ליום ה' בניסן התשע"ז )1 באפריל 2017( 

היא כלהלן:

לייצור ביצת מאכל - 37.78 אגורות;

לייצור טון פטמים - 6,856 שקלים חדשים.

                                            
1   ק"ת התשנ"ח, עמ' 313; התשע"ב, עמ' 608; י"פ התשע"ז, עמ' 2708.



5259 ילקוט הפרסומים 7489, ל' בניסן התשע"ז, 26.4.2017 

המפורט מטה בתחום העיר חיפה, הנושא שלט "גינת כלבים", 
לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה:

גן אורן/הפרחים - צומת רחובות אורן והפרחים, גוש 11192, 
חלקה 324.

י' בשבט התשע"ז )6 בפברואר 2017(
)חמ 3-3651(

יונה יהב  
ראש עיריית חיפה  

 הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

הפיקוח  הסדרת  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כי במקום הגדור  בזה  מודיע  אני  כלבים, התשס"ג-12002,  על 
המפורט מטה בתחום העיר חיפה, הנושא שלט "גינת כלבים", 

לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה:

 ,11200 גוש   ,6 ספרים  מוכר  מנדלה  רח'   - השבשבת  גן 
חלקות 284, 288.

י' בשבט התשע"ז )6 בפברואר 2017(
)חמ 3-3651(

יונה יהב  
ראש עיריית חיפה  

1  ס"ח התשע"ג, עמ' 216.

 הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק הסדרת הפיקוח על 
בדבר  הודעה  תיקון  על  מודיע  אני  התשס"ג-12002,  כלבים, 
כך  ברצועה2,  כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם  אזורים 
שבסוף פסקאות )3(, )5(, )12(, )14(, )15(, )16(, )17(, )18(, )19(, )20(, 

)28(, )29(, )35(, )39(, )70(, )71(, )72(, )73(, )74(, )75(, יבוא: 

"בתחומי הגינה המגודרת המיועדת לכלבים."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

ד' באדר התשע"ז )2 במרס 2017(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

1  ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

2  י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194 

ועמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628 
ועמ' 5526; התש"ע, עמ' 907; התשע"א, עמ' 1827 ועמ' 5811; 
התשע"ב, עמ' 5577 ועמ' 5711; התשע"ג, עמ' 802, עמ' 4791, 
עמ' 4989 ועמ' 7532; התשע"ד, עמ' 493, עמ' 3439, עמ' 4181 
ועמ' 4182; התשע"ה, עמ' 1753 ועמ' 3046; התשע"ו, עמ' 424, 
עמ' 2689, עמ' 3643, עמ' 4641, עמ' 7166 ועמ' 7659; התשע"ז, 

עמ' 408, עמ' 515 ועמ' 1782.

גן אהרון - רח' כנצלסון 102/שנקין 41;  )1(

גן הבנים - רח' הל"ה 20;  )2(

גן המכתש - רח' בורכוב 58;  )3(

גן העלייה השנייה - רח' גולומוב 33;  )4(

גן ויקטור )צור( - סמטת צור;  )5(

גן חיל האויר - רח' שפירא 6-4/מצולות ים 13-11;  )6(

גן טבנקין - רח' טבנקין 39;  )7(

גן מרים - רח' כצנלסון 150/שינקין 79;  )8(

גן סולד - רח' אילת 8;  )9(

גן סירני - רח' אנצו סירני 2;  )10(

פארק גבעתיים - רח' בן צבי/דרך רבין;  )11(

גן פטאי - רח' פטאי 9-7.  )12(

ד' בשבט התשע"ז )31 בינואר 2017(
)חמ 3-3651(

רן קוניק  
ראש עיריית גבעתיים  

 הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002
הפיקוח  הסדרת  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כי במקום הגדור  בזה  מודיע  אני  כלבים, התשס"ג-12002,  על 
המפורט מטה בתחום העיר חיפה, הנושא שלט "גינת כלבים", 

לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה:

גן בנימין - רח' נורדאו מול 37, גוש 10865, חלקה 1.

י' בשבט התשע"ז )6 בפברואר 2017(
)חמ 3-3651(

יונה יהב  
ראש עיריית חיפה  

1  ס"ח התשע"ג, עמ' 216.

 הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002
הפיקוח  הסדרת  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כי במקום הגדור  בזה  מודיע  אני  כלבים, התשס"ג-12002,  על 
המפורט מטה בתחום העיר חיפה, הנושא שלט "גינת כלבים", 

לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה:

גן ברח' הנוטר - רח' הנוטר ליד 56, גוש 11576, חלקה 55.

י' בשבט התשע"ז )6 בפברואר 2017(
)חמ 3-3651(

יונה יהב  
ראש עיריית חיפה  

1  ס"ח התשע"ג, עמ' 216.

 הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

הפיקוח  הסדרת  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
כי במקום הגדור  בזה  מודיע  אני  כלבים, התשס"ג-12002,  על 

 
1  ס"ח התשע"ג, עמ' 216.
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 תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק הסדרת הפיקוח על 
כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע, כי קבעתי אזורים נוספים 
ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך, 
כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם  אזורים  בדבר  ההודעה 

ברצועה2, תתוקן כך שבסופה יבוא:

")76( בחורשה ברח' בית אל 30, נווה שרת, בתחומי הגינה   
 22:00 עד   7:00 השעות  בין  לכלבים,  המיועדת  המגודרת 

מדי יום."

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

1  ס"ח התשס"ג, עמ' 216.

1  י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 571, עמ' 1643, עמ' 3194 

ועמ' 4492; התשס"ט, עמ' 1461, עמ' 2617, עמ' 2930, עמ' 4628 
ועמ' 5526; התש"ע, עמ' 907; התשע"א, עמ' 1827 ועמ' 5811; 
התשע"ב, עמ' 5577 ועמ' 5711; התשע"ג, עמ' 802, עמ' 4791, 
עמ' 4989 ועמ' 7532; התשע"ד, עמ' 493, עמ' 3439, עמ' 4181 
ועמ' 4182; התשע"ה, עמ' 1753 ועמ' 3046; התשע"ו, עמ' 424, 
עמ' 2689, עמ' 3643, עמ' 4641, עמ' 7166 ועמ' 7659; התשע"ז, 

עמ' 408, עמ' 515, עמ' 1782 ועמ' 5259.

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של חיפה, ביום א' 

באייר התשע"ז )27 באפריל 2017(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

 ,60006  ,60005 מס'  רישום  בגושי  הנכללים  המקרקעין 
)חלק  התיכון  60013/הים   ,60012  ,60011  ,60010  ,60008  ,60007

מהמים הטריטוריאליים של מדינת ישראל(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקיד ההסדר 
קומה  המפרש,  בניין  15א,  פלי"ם  רח'  בלשכתו,  או  במחנהו, 
על  בהודעות  לזמן  מזמן  שיפורסמו  המועדים  בתוך  חיפה,   ,14
תזכיר  בטופס  התביעות  את  להגיש  יש  ההסדר.  התקדמות 
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את 

כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות  את  על האדמה  קבע  בציוני  יציין  כל אדם שלא 
החלקה שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד 
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו 

של אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

ב' בניסן התשע"ז )29 במרס 2017(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה                  

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

/12736 מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  מודיע  אני 
הוצג  חיפה,  נפת  10852/חיפה(,  מס'  שומה  מגוש  )חלק  חיפה 
המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים,   30 למשך  היום, 
אזור הסדר חיפה, רח' פלי"ם 15א, קריית הממשלה, קומה 14, 
חיפה, בעיריית חיפה ובלשכת הממונה על מחוז חיפה, קריית 

הממשלה, חיפה.

א' בניסן התשע"ז )28 במרס 2017(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר חיפה  

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה, כי לוחות הזכויות של גושי הרישום מס' 
 ,101002 ,100986 ,100985 ,100982 ,100981 ,100980 ,100978 ,100976
101003, 101004, 101006, 101015, 101016, 101017, 101018 - נגב 
)חר"מ(, הוצגו ביום י"א באדר התשע"ז )9 במרס 2017(, למשך 30 
דרום,  הסדר  אזור  המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים 
קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על 
מחוז הדרום, משרד הפנים, רח' התקווה 4, באר שבע, וברשות 
לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב, רח' דרך מצדה 6, באר שבע.

י"א באדר התשע"ז )9 במרס 2017(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום                  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 מס'  לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 

 
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון, הודעה 
המתוארת  הקרקע  את  להפקיע  מכוונתה  בה  חוזרת  היא  כי 
בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה, בילקוט הפרסומים 3619, התשמ"ט, עמ' 1381, בדבר 

תכנית ח/1 שינוי מס' 3.

תוספת

גוש 6048, חלקה 185.

ט"ו בחשוון התשע"ז )16 בנובמבר 2016(
)חמ 3-3(

מוטי ששון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חולון  

הודעה לפי סעיף 14
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק 

התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
לפקודת   14 מס'  לסעיף  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
ולבנייה חוף הכרמל  מודיעה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
)להלן - הוועדה(, הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיע 
פורסמה  אליה  ביחס  אשר  בתוספת,  המתוארת  הקרקע  את 
מיתאר  תכנית  לעניין  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
מקומית מס' חכ/22/ב, בילקוט הפרסומים 4937, התשס"א, עמ' 

536 )להלן - התכנית(.

תוספת

גוש 11001, חלקה 20.

מעוניין  וכל  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ב באדר ב' התשע"ז )20 במרס 2017(
)חמ 3-3(

כרמל סלע  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חוף הכרמל  
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 60624-02-17

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

ובעניין פירוק חברת יעקב ואלעזר אברהמי חברה לבנייה 
בע"מ, ח"פ 51-283914-3, מרח' ברוך דובדבני 1, ירושלים.

ח"פ  בע"מ,  לבנייה  חברה  ובניו  אסרף  שאול  והמבקשת: 
עו"ד  ב"כ  ע"י  ציון,  מבשרת   ,6 הברוש  מרח'   ,51-177995-1
אייל שוורץ, מרח' כנפי נשרים 68, ירושלים 9546457, טל' -02

6230722, פקס' 02-6230725.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 

ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 
25.5.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 18.5.2017.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 11.5.2017.

אייל שוורץ, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 35133-03-17

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

ח"פ בע"מ,  אדם  כח  שיבוץ  ש.צ.  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-300148-7

והמבקשת: איריס דנון לינט, ע"י ב"כ עו"ד ורד שדות ואח', 
זכרון יעקב 30900, טל' 04-9123400, פקס'  מרח' המייסדים 43, 

.04-9593343

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

17.5.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 14.5.2017.

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

ורד שדות, עו"ד  
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 36105-03-17

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

ח"פ בע"מ,  מדיה  פאסט  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-452896-7

והמבקש: זיו שי ברון, ע"י ב"כ עו"ד ארז כהן, מרח' שלם 3, 
רמת גן 5221550.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.5.2017 בשעה 8.30.
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.10.5.2017

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

ארז כהן, עו"ד  
בא כוח המבקש  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  
שם האגודה: ימין משה - אגודה שיתופית בע"מ.  )1(

מס' האגודה: 57-006174-7.  

המען: רח' דוד הראובני 35, ירושלים.  

תאריך רישום: כ"ג באדר התשע"ז )21 במרס 2017(.  

סוג ראשי: שיכון.  

סוג משני: שיכון.  

שם האגודה: ר.ג.ש אבוקדו - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )2(

מס' האגודה: 57-006175-4.  

המען: ד"נ חפר 3811000.  

תאריך רישום: כ"ג באדר התשע"ז )21 במרס 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

חקלאית  שיתופית  אגודה   - נטור  משק  ביצי  האגודה:  שם   )3(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006176-2.  

המען: ד"נ רמת הגולן, נטור 10915.  

תאריך רישום: כ"ג באדר התשע"ז )21 במרס 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: כאן זה לא אולפן - אגודה שיתופית בע"מ.  )4(

מס' האגודה: 57-006177-0.  

המען: רח' דה האז 7א, תל–אביב-יפו 6266614.  

תאריך רישום: כ"ה באדר התשע"ז )23 במרס 2017(.  

סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.  

סוג משני: שירותים.  

שם האגודה: קהילת חצבה - אגודה שיתופית להתיישבות   )5(
קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006178-8.  

המען: חצבה, ד"נ ערבה תיכונה 86815.  

תאריך רישום: כ"ה באדר התשע"ז )23 במרס 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

שיתופית  אגודה   - קיש  כפר  מתיישבי  האגודה:  שם   )6(
להתיישבות קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006179-6.  

המען: כפר קיש, ד"נ יזרעאל.  

תאריך רישום: כ"ה באדר התשע"ז )23 במרס 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

שם האגודה: ש.נ.א.י אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )7(

מס' האגודה: 57-006180-4.  

המען: שלוחות, ד"נ עמק בית שאן 1091000.  

תאריך רישום: כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: אנרגיית שמש מגידו - אגודה שיתופית חקלאית   )8(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006181-2.  

המען: מגידו, ד"נ חבל מגידו 1923000.  

תאריך רישום: כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שיתופית  אגודה   - תרומות  שדי  מתיישבי  האגודה:  שם   )9(
להתיישבות קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006182-0.  

המען: שדי תרומות, ד"נ עמק בית שאן 1083500.  

תאריך רישום: כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

שם האגודה: מתיישבי נטועה - אגודה שיתופית להתיישבות   )10(
קהילתית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006183-8.  

המען: נטועה, ד"נ מעלה יוסף 1380700.  

תאריך רישום: כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2017, התקבלה החלטה 
מלונות  אצל  עקה,  שחר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
פתאל בע"מ, רח' דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 3, הבניין 
 המשולש, קומה 35, תל אביב 67023, ואת דניאל עזריאל, מרח' 

רבי עקיבא 8, ירושלים, למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

דניאל עזריאל       שחר עקה
מ פ ר ק י ם

נייס פלייס בע"מ
)ח"פ 51-275990-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

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 28.2.2017, התקבלה החלטה 
מלונות  אצל  עקה,  שחר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
פתאל בע"מ, רח' דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 3, הבניין 
המשולש, קומה 35, תל אביב 67023, ואת דניאל עזריאל, מרח' 

רבי עקיבא 8, ירושלים, למפרקי החברה.

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

זו, למען המפרקים הנ"ל.

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

דניאל עזריאל      שחר עקה
מ פ ר ק י ם

ניבה בע"מ
)ח"פ 51-046801-0(

)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 20.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל ברוך, מרח' דרך יפו 
25, תל אביב, טל' 03-5176634, פקס' 03-6437078, 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 ברוך, מפרק

הודעה על שינוי סיווג אגודה

להלן נתונים בעניין האגודה:

שם האגודה: קיבוץ יפעת.

מס' האגודה: 57-001195-7.

המען: יפעת, ד"נ עמקים 30069.

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

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

כ"א באדר התשע"ז )19 במרס 2017(
אלה אלון  

סגנית רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: צרכנית עובדי בתי הזקוק לנפט בע"מ באשדוד - 

אגודה שיתופית בע"מ.

בע"מ  לנפט  הזיקוק  בתי  עובדי  לרווחת  האגודה  החדש:  השם 
באשדוד - אגודה שיתופית בערבון מוגבל.

מס' האגודה: 57-003010-6.

מיום: כ"א באדר התשע"ז )19 במרס 2017(

כ"א באדר התשע"ז )19 במרס 2017(

אלה אלון  
סגנית רשם האגודות השיתופיות  

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

מ.י.ש.א אנרגית רוח בע"מ
)ח"פ 51-382391-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע מויאל, ממושב שעל, 

רמת הגולן, טל' 054-6920080, 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.

יהושע מויאל, מפרק

פוד קורט בע"מ
)ח"פ 51-293655-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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פור-איץ' בע"מ
)ח"פ 51-474458-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
על  ויתור  לאחר   ,28.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה  התקבלה  ימים,   21 של  מוקדמת  הודעה  במתן  הצורך 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביטל שינקאי, מרח' אחד 

העם 9, תל אביב 6129601, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אביטל שינקאי, עו"ד, מפרקת

ואריה מדיה בע"מ
)ח"פ 51-453225-8(

)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 31.3.2017, התקבלה החלטה 
משפרעם,  נחלה,  עלא  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

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.

עלא נחלה, מפרק

אמנת טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-281669-5(

)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   ,2.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פיליפ פנטון, אצל בא כוח 
 ,4 ברקוביץ  רח'  ונוטריונים,  עו"ד  ושות',  החברה, משרד שבלת 

מגדל המוזאון, תל אביב 6423806, 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.

פיליפ פנטון, מפרק

נעלי רילקס בע"מ
)ח"פ 51-313347-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.3.2017, התקבלה החלטה 
לוי,  דובריש  רקפת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' קויפמן 2, תל אביב, טל' 03-6091282, 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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

פרוייקט טופז גוש 6420 חלקה 40-41 בע"מ
)ח"פ 51-231882-5(

)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 28.3.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  ווקס,  אנטוני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

אחוזה 96, רעננה, 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.

אנטוני ווקס, עו"ד, מפרק

היטסנס אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-492109-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת בנימיני, מרח' 

שפע טל 3, גבעתיים, 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.

ליאת בנימיני, עו"ד, מפרקת
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שיש גבעת שאול עמנואל בע"מ
)ח"פ 51-407232-1(

)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   ,2.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהונתן בן נתן, מרח' 

שמואל הנגיד 6, ירושלים, 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.

יהונתן בן נתן, עו"ד, מפרק

אפליקט בע"מ
)ח"פ 51-208506-9(

)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   ,2.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  אדלמן,  אריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ביל"ו 17, רחובות, 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.

אריה אדלמן, עו"ד, מפרק

רווניו אירופה ישראל בע"מ
)ח"פ 51-491864-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,3.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  מרמור,  חנה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שוהם 4, 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.

חנה מרמור, עו"ד, מפרקת

ישר אדריכלים הודו 2016 בע"מ
)ח"פ 51-544543-5(

)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   ,2.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
משד'  דקל,  רם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 22, תל אביב, טל' 03-7549999, 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.

רם דקל, עו"ד, מפרק

מ.ס אקו מרקט בע"מ
)ח"פ 51-508403-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,2.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  סנבאל,  רולן  רפאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

סוקולוב 51, נתניה, טל' 052-3298519, 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.

רפאל רולן סנבאל, מפרק

פי אנד אס וורלדווייד יהלומים בע"מ
)ח"פ 51-405751-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,2.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  ניר,  חיים  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ז'בוטינסקי 3, רמת גן, 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.

חיים ניר, עו"ד, מפרק
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חכ"ל אחזקות ירושלים )1998( בע"מ
)ח"פ 51-270495-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  שחר,  אמיר  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

תוצרת הארץ 7, 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.

אמיר שחר, רו"ח, מפרק

פרנס שיווק ויעוץ נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-088687-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,4.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אוריאל ארנפלד, מרח' 

חווה לוצקי 10, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   180 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.

אוריאל ארנפלד, עו"ד, מפרק

פרנס נגריה מכנית בע"מ
)ח"פ 51-039583-3(

)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   ,4.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אוריאל ארנפלד, מרח' 

חווה לוצקי 10, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   180 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.

אוריאל ארנפלד, עו"ד, מפרק

ב.ב. רחובות ייזום והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-448857-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,3.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  חג'ג',  יצחק  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

גיבורי ישראל 24, נתניה, טל' 09-8659456, 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.

יצחק חג'ג', עו"ד, מפרק

אס.וי.אל עבודות בניה בע"מ
)ח"פ 51-139742-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,3.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
א"ה  מרח'  שושן,  ניסים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק   ,052-2792092 טל'   ,31032 חיפה   ,3279 ת"ד   ,60 סילבר 

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.

ניסים שושן, מפרק

חכ"ל כלכלית ירושלים ייעודית למיזוג )2012( בע"מ
)ח"פ 51-472664-5(

)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   ,4.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  שחר,  אמיר  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

תוצרת הארץ 7, 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.

אמיר שחר, רו"ח, מפרק
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קואלה תקשורת בענן בע"מ
)ח"פ 51-506252-9(

)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   ,5.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עודד זמיר, מרח' יאיר 

שטרן 73א, קריית אונו, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עודד זמיר, עו"ד, מפרק

רויאל ניהול ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-447060-8(

)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 5.4.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  קוגן,  רמי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

בר כוכבא 23, 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.

רמי קוגן, עו"ד, מפרק

אגרופילדס שיווק וסחר בע"מ
)ח"פ 51-396160-7(

)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   ,6.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוחמד חדיגה, מקלנסווה 

4064000, טל' 050-5402004, 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.

מוחמד חדיגה, מפרק

מכללת הצפון מרכז לחינוך והכשרה מקצועית בע"מ
)ח"פ 51-367247-7(

)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   ,4.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור חן, מרח' מנחם 

בגין 52, תל אביב 6713701, טל' 03-7914774, 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.

ליאור חן, עו"ד, מפרק

בן חנוך בע"מ
)ח"פ 51-440914-3(

)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   ,4.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  טל–אור,  ברק  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יגאל אלון 65, 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.

ברק טל–אור, עו"ד, מפרק

גיא ב. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-432961-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא בהט, מרח' דוכיפת 33, 

הוד השרון, 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.

גיא בהט, מפרק
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ט.מ.ב החזקות 2010 בע"מ
)ח"פ 51-437199-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.2.2017, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

הלל ברק, מרח' המאבק 11, גבעתיים, למפרק החברה.

הלל ברק, מפרק

אלמנטים ציוד לאירועים בע"מ
)ח"פ 51-439738-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.2.2017, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

הלל ברק, מרח' המאבק 11, גבעתיים, למפרק החברה.

הלל ברק, מפרק

פארם ג'י 1 בע"מ
)ח"פ 51-453648-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2.4.2017, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

שגיא שני, מקיבוץ מגידו 1923000, למפרק החברה.

שגיא שני, מפרק

לב און - לביא פתח תקוה )1999( בע"מ
)ח"פ 51-278643-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.4.2017, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

זיוה לביא, מרח' קרן קיימת 34, פתח תקווה, למפרקת החברה.

זיוה לביא, מפרקת

זו-אופט בע"מ
)ח"פ 51-388577-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נטע צור-פלג, מרח' 
ראול ולנברג 18, בניין D, רמת החייל, תל אביב, טל' 03-7684300, 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נטע צור-פלג, עו"ד, מפרקת

א.ב. מרכז לביטחון ומיחזור בע"מ
)ח"פ 51-462077-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,6.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
 ,1 הרכב  מרח'  ברק,  איל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

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.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

קלור מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-483030-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הילי כהן, אצל גרוס, 
קלינהנדלר, חודק הלוי ושות', שד' מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 

1, הבניין העגול, תל אביב 670210, 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.

הילי כהן, עו"ד, 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 המפרק הנ"ל.

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

יוסף יעקב עמנואל אדלר, מפרק

מ. כספי, שירותי ניהול, ייעוץ וראית חשבון
)ח"פ 51-329275-5(

)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 15.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן כספי, מהגן הטכנולוגי, 
רח' אגודת הספורט הפועל 1, מלחה, ירושלים, טל' 02-6796606, 

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.

איתן כספי, מפרק

סילבר סי אינובישיין בע"מ
)ח"פ 51-470305-7(

)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 28.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן כספי, מהגן הטכנולוגי, 
רח' אגודת הספורט הפועל 1, מלחה, ירושלים, טל' 02-6796606, 

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.

איתן כספי, מפרק

א.מ.י.ד. פתרונות אלקטרו-אופטיים מתקדמים בע"מ
)ח"פ 51-271006-2(

)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 22.3.2017, התקבלה החלטה 

וטג'ינריקס מחקרים ג. זיו בע"מ
)ח"פ 51-268554-6(

)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 2.4.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר מרדכי שם טוב, מרח' 

שחף 29, עזר, טל' 052-3583798, למפרק החברה.

ד"ר מרדכי שם טוב, מפרק

לדיקונה בע"מ
)ח"פ 51-407201-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.4.2017, התקבלה 
גולדמן,  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' סייפן 23, יבנה, למפרק החברה.

יצחק גולדמן, מפרק

אלטרנטיב ייעול בין תחומי בע"מ
)ח"פ 51-262444-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.11.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, 

יהוד 56478, 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.

צביקה גרוס, מפרק

לנדברידג בע"מ
)ח"פ 51-499626-3(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף יעקב עמנואל אדלר, 

מרח' הבריכה 1, ירושלים 94112, למפרק החברה.
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל רייפר פלח, מרח' 
משה אביב 10, אור יהודה, 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.

רחל רייפר פלח, עו"ד, מפרקת

אורי סביון בע"מ
)ח"פ 51-411721-7(

)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   ,6.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בועז צדיק, מרח' יותם 7, 

חיפה, 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.

בועז צדיק, מפרק

היפרטרוניקס טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-277909-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.4.2017, התקבלה החלטה 
נוף  מרח'  נוימן,  חיים  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הכרמל 15/9, קריית אתא, 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.

חיים נוימן, מפרק

טיים סופט פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-499433-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.5.2017, בשעה 16.00, במשרדי ב"כ החברה, עמר 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה עשת, מרח' הבנים 
17/5, הוד השרון, טל' 052-3646916, 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.

משה עשת, מפרק

עוקצים פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בע"מ
)ח"פ 51-271011-2(

)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 22.3.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה עשת, מרח' הבנים 

17/5, הוד השרון, טל' 052-3646916, 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.

משה עשת, מפרק

אהוד אברהמי רו"ח
)ח"פ 51-299258-7(

)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   ,3.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, 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.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

נט-מונסטר בע"מ
)ח"פ 51-350028-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.4.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
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11.00, אצל המפרק, רח' מרטין  תתכנס ביום 29.5.2017, בשעה 
גהל 7, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלדר ברוקמאייר, מפרק

תים-טק ייעוץ ופיתוח ארגוני )2007( בע"מ
)ח"פ 51-405581-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
11.00, אצל המפרק, רח' מרטין  תתכנס ביום 29.5.2017, בשעה 
גהל 7, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלדר ברוקמאייר, מפרק

לידור חניונים 1995 בע"מ
)ח"פ 51-218001-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,30.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' פסטרנק 6, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורן קירשנר גולדברג, עו"ד, מפרקת

בי אקו - מוצרים לאיכות חיים בע"מ
)ח"פ 51-455796-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בלקין,  גל  עו"ד  במשרד   ,10.00 30.5.2017, בשעה  ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,105 אחוזה  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ויקטור אברהמוב, מפרק 

לארה מרכז לרפואה אסתטית 2015 בע"מ
)ח"פ 51-534496-8(

)בפירוק מרצון(

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

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

רייטר ז'אן שוכטוביץ ושות', רח' ששת הימים 30, בני ברק, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

רן לנדסברג, מפרק 

פטיה מערכות בע"מ
)ח"פ 51-479237-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
פישר  גדעון  עו"ד  אצל   ,14.00 בשעה   ,28.5.2017 ביום  תתכנס 
ושות', רח' מנחם בגין 132, מגדלי עזריאלי, המגדל המשולש, 
קומה 40, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי בן–עמי, עו"ד, מפרק 

אי-טופ משאבים אלקטרוני בע"מ
)ח"פ 51-303217-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של בעלי המניות 
אצל   ,11.00 בשעה   ,29.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של 
המפרק, רח' מרטין גהל 7, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלדר ברוקמאייר, מפרק

סמך תוכנה ופתרונות למנהלים בע"מ
)ח"פ 51-388073-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
11.00, אצל המפרק, רח' מרטין  תתכנס ביום 29.5.2017, בשעה 
גהל 7, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלדר ברוקמאייר, מפרק

לינק ניהול והשמת הון אנושי )2007( בע"מ
)ח"פ 51-398447-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
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 ,29.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.

ליאור עזרא, מפרק

לב העתיד בע"מ
)ח"פ 51-390487-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.8.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את אלי  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 
ברינה, אצל ב"כ עו"ד אברהם לוי ו/או איתן לוי, רח' הלל 8, ת"ד 

2393, ירושלים 9102301, 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.

 ,29.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל ב"כ המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי ברינה, מפרק

אתגר רן - יעוץ, ניהול והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-324396-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,9102301 ירושלים   ,2393 ת"ד   ,8 הלל  מרח'  לוי,  איתן 

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.

 ,29.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.

איתן לוי, עו"ד, מפרק

התקבלה   ,1.12.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

זיאד אבו חבלה, מזמר, טל' 09-8945907, 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.

 ,25.5.2017 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.

זיאד אבו חבלה, רו"ח, מפרק

בי.אמ.אי ביומדיקל אינובישנס בע"מ
)ח"פ 51-301996-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנשה 
למפרק   ,052-2601013 טל'  ירושלים,   ,42 אגריפס  מרח'  צפוני, 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.5.2017 בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנשה צפוני, מפרק

ל.ר.א.י בע"מ
)ח"פ 51-381110-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור 
עזרא, מרח' המלאכה 39, חולון, טל' 052-2539237, 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.
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אגם נטו סחר ושירותים בע"מ
)ח"פ 51-378134-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 7.6.2017, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' ורבורג 84/4, 
קריית שמואל, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל נחמני, מפרק  

"בוני חירם" חברה לבניה, ניהול, פיקוח ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-327509-9(

)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 7.6.2017, בשעה 18.00, אצל המפרק, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רחמים רנג'בר, מפרק  

ס.יונס את ח.גזמאוי בע"מ
)ח"פ 51-447711-6(

)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 9.6.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, כפר עארה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

מוחמד מרעי, עו"ד, מפרק  

מרב צפון תכנון וייעוץ לתעשיה בע"מ
)ח"פ 51-172284-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,20.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
6, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  רח' אסתר רבין 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד רובין, מפרק  

רנדר שירותי כח אדם בע"מ
)ח"פ 51-233032-5(

)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 30.5.2017, בשעה 10.00, במשרד עורכי הדין דנהירש 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק  

וויזיאו ישראל בע"מ
)ח"פ 51-498481-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מדינת  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,5.6.2017 ביום  תתכנס 
היהודים 89, בניין E, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבישי שטיינר, מפרק  

אינוביישן פרטנרס בע"מ
)ח"פ 51-449995-3(

)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 
מדינת  רח'  המפרקת,  אצל   ,11.00 בשעה   ,5.6.2017 ביום  תתכנס 
היהודים 89, בניין E, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עינת קצנל, עו"ד, מפרקת  

מיידיום בע"מ
)ח"פ 51-419535-3(

)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 
מדינת  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,6.6.2017 ביום  תתכנס 
היהודים 89, בניין E, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף קמיל, מפרק  
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חקלאות פלוס בע"מ
)ח"פ 51-459090-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 3.4.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נאוה צבאן 

)בן שיטרית(, מרח' הרימון 72, צפריה, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.6.2017, בשעה 
9.30, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאוה צבאן )בן שיטרית(, עו"ד, מפרקת

סול דיזיין ג'ולרי בע"מ
)ח"פ 51-477028-8(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,20.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

משה אשכנזי, מרח' יוסף קארו 12, רעננה, 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.

 ,20.6.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.

משה אשכנזי, מפרק

טופ-טן בתי קפה בע"מ
)ח"פ 51-287068-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק   ,054-2250201 טל'   ,181 תדהר  ממושב  הרצל,  שמשון 

החברה.

איי.אס.אייצ' אימו בע"מ
)ח"פ 51-415788-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
12.00, במשרדי המפרק,  22.6.2017, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' ויצמן 2, בית אמות השקעות, תל אביב, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

משה כאהן, עו"ד, מפרק  

ברכת הארץ בניה והשקעות )1997( בע"מ
)ח"פ 51-252115-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.6.2017, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' המסגר 42, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל יפרח, עו"ד, מפרק  

די.סי.איי ישראל בריטניה פיתוח בע"מ
)ח"פ 51-438844-6(

)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 29.6.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' המסגר 42, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אריאל יפרח, עו"ד, מפרק  

בר אילן משה פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-313099-7(

)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 
29.6.2017, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' הגפן 8,  ביום  תתכנס 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יזהר כהן, מפרק  
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כוח אדם מצוין בע"מ
)ח"פ 51-539663-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,6608038 אביב  תל   ,5 מעון  מרח'  פולצ'ק,  מאוריסיו 

054-5203208, 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.

 ,25.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאוריסיו פולצ'ק, מפרק

אודם עינב בע"מ
)ח"פ 51-293410-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה 
למפרק   ,054-4240044 טל'  בנימינה,   ,23 השושנה  מרח'  ארי,  בן 

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.

 ,30.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל משרד רו"ח גסר, רשפי ושות', רח' אחוזה 142, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה, 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה בן ארי, מפרק

מנינט רמת החייל בע"מ
)ח"פ 51-394064-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, לכתובת: רח' רמב"ם 60/27, באר שבע 84243, נושה 
המועד  בתוך  כאמור  תביעותיו  את  יגיש  שלא  אחר  אדם  או 

הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.7.2017, בשעה 
18.00, ברח' רמב"ם 60/27, באר שבע 84243, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמשון הרצל, מפרק

בני רחמה זועבי בע"מ
)ח"פ 51-357133-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
רפיק זועבי, מת"ד 1319, כפר נאעורה 1895000, טל' 058-6215223, 

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.

 ,15.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, 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.

רפיק זועבי, מפרק

גיליה נכסים בע"מ
)ח"פ 51-375463-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,08-8699002 טל'  גדרה,   ,12 לוינסון  מרח'  קוקס,  אריה 

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.

 ,17.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה קוקס, עו"ד, מפרק
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 ,21.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עומר אברהמי, מפרק

שחף - שרותי חשבונאות ופיננסים  בע"מ
)ח"פ 51-159436-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק   ,054-4868300 טל'  נופית,   ,44 צפרירים  מרח'  לשם,  משה 

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.

 ,11.6.2017 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.

משה לשם, מפרק

לראי יבולים בע"מ
)ח"פ 51-386584-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,052-2539237 טל'  חולון,   ,39 המלאכה  מרח'  עזרא,  ליאור 

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.

 ,29.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור עזרא, מפרק

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
גילי בר לב, מבית הקרן, רח' התעש 10, רמת גן, טל' 03-5741431, 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.8.2017 בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גילי בר–לב, רו"ח, מפרק

סונרה ניהול בע"מ
)ח"פ 51-409602-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,3.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
מרלון טסלר, מרח' קויפמן 2, תל אביב, טל' 03-5167615, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.8.2017 בשעה 
דוח  11.00, אצל מארט טסלר בע"מ, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרלון טסלר, מפרק

אברהמי יואב ובניו תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-409075-2(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.4.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר אברהמי, 

ממשק 73, מושב זרחיה, טל' 08-8501572, 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.
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א.א.ר גידול ושיווק תוצרת חקלאית בע"מ
)ח"פ 51-363970-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,052-2539237 טל'  חולון,   ,39 המלאכה  מרח'  עזרא,  ליאור 

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.

 ,29.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור עזרא, מפרק

י. קורן קלוזנר ושות' בע"מ
)ח"פ 51-322672-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,9.2.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אברהם זיו כהן, מרח' בר כוכבא 23, בני ברק, טל' 03-5664244, 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2017, בשעה 
17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם זיו כהן, עו"ד, מפרק

שיבא תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-126419-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עדו נחום, מרח' הסורג 1, קומה 4, ירושלים, טל' 072-2345342, 

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.

 ,22.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

תפוז תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-140856-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.3.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
עדו נחום, מרח' הסורג 1, קומה 4, ירושלים, טל' 072-2345342, 

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.

 ,22.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.
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כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הערותהדיון

יהודית דהרי 
גמליאל

ג'ון קנדי 24, 
ראש העין

 09:30נתניה209998308609/07/201714/09/2017נתניה

אברג'יל 
רמונד

צאלח שלום 26, 
דירה 10, פ"ת

 09:30ראשל"צ209998410427/06/201718/09/2017נתניה

אגבאריה 
אחמד

 10:30ראשל"צ219997808727/06/201718/09/2017נתניהאום אל פחם

האורן 10/2, מרדכי מזרחי
מעלה אדומים

 10:00ירושלים39969207320/07/201726/09/2017ירושלים

הרב עוזיאל מיכל צדקה
21/6, ירושלים

 11:00ירושלים39957506220/07/201726/09/2017ירושלים

ולדיסלב 
פטרנקו

הרואה 127א, 
רמת גן

 11:00תל אביב019937510109/07/201701/11/2017תל אביב

 09:00תל אביב019912933117/07/201718/09/2017תל אביבסומך 4, בני ברקסופיה קובל

רימונדה 
יאסין

 10:00תל אביב019889710117/07/201718/09/2017תל אביבעראבה

הנורית 7ב, מרי דנטס
רחובות

 13:00תל אביב510467011717/07/201701/11/2017תל אביב

הרצל 226, נטלי שמיר
נתיבות

 11:00תל אביב31425095217/07/201702/10/2017תל אביב

אליהו הנביא יהודה סבאן
10, באר שבע

הקדמת 09:30פתח תקווה019876105318/04/201714/05/2017תל אביב
מועד 

דיון

אברהם 
אפללו

יוספטל 32, 
בת ים

הקדמת 11:00פתח תקווה019962880903/05/201714/05/2017תל אביב
מועד 

דיון

העצמאות 75, שולמית סהר
פתח תקווה

 10:00תל אביב019948810419/07/201702/10/2017תל אביב

אלינור 
)בוזגלו( בר

שכ' כנען 215, 
צפת

תיקון 10:00תל אביב019776110015/05/201724/10/2017תל אביב
שם 

משפחה

סוזן סוזי 
אדרי

נחל זרחן 11, 
אילת

 11:00תל אביב019872701320/07/201705/12/2017תל אביב

אביטל בר 
נתן

יצחק שדה 13, 
אזור

 10:00תל אביב019737302820/07/201707/11/2017תל אביב

בוטורשוילי 
נרגיזי

קרן היסוד 7, 
דירה 21, אשדוד

 11:30ראשל"צ189990912023/07/201718/09/2017נתניה

החשמונאים 8, איליה לויט
בני ברק

 10:30ראשל"צ179980010123/04/201717/09/2017נתניה

ברגיזי 
בוטראשוילי

 11:30ראשל"צ269995207524/4/201717/09/2017נתניהמשמר הירדן

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             




