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הודעה על נטילת סמכות ואצילתה 
לפי חוק–יסוד: הממשלה 

לחוק–יסוד:   34 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
הממשלה1 )להלן - החוק(, נטלתי את הסמכות המסורה למנהל 
לתקנות   1 תקנה  לפי  התקשורת  במשרד  ורישוי  הנדסה  אגף 
מיוחד(,  רישיון  מתן  בעד  )אגרה  ושידורים(  )בזק  התקשורת 
אלה,  תקנות  לעניין  המנהל  בתפקיד  לשמש  התשס"ב-22001, 
ובתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק אצלתי אותה למנהל אגף 

בכיר רישוי במשרד התקשורת 

י' בטבת התשע"ח )28 בדצמבר 2017(
)חמ 3-17-ה2(

איוב קרא  
שר התקשורת  

ס"ח התשס"א, עמ' 158   1

ק"ת התשס"ב, עמ' 121   2

מינוי רשם הקבלנים 
לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, 

התשכ"ט-1969

קבלנים  רישום  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-11969, ובאישור הממשלה 
התשי"ט-21959,  )מינויים(,  המדינה  שירות  לחוק   23 סעיף  לפי 
הקבלנים  פנקס  את  שינהל  לרשם  אליהו,  אילן  את  ממנה  אני 

לעבודות הנדסה בנאיות  

תוקף המינוי לארבע שנים 

ט' בטבת התשע"ח )27 בדצמבר 2017(
)חמ 3-485-ה3(

יואב גלנט  
שר הבינוי והשיכון  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 218; התשל"ג, עמ' 59   1

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"ז, עמ' 42   2

הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות
לפי צו בתי המשפט )שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות(, 

התשס"ח-2008

)שינוי  המשפט  בתי  לצו  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סכום התביעה בתביעות קטנות(, התשס"ח-12008, אני מודיע 
לעומת   2017 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב  כי 
המשפט  בית  סמכות   ,2016 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד 
בינואר   1( התשע"ח  בטבת  י"ד  מיום  תעמוד  קטנות  לתביעות 

2018( על  33,500 שקלים חדשים 

ז' בטבת התשע"ח )25 בדצמבר 2017(
)חמ 3-1062-ה1(

מיכאל שפיצר  
מנהל בתי משפט  

ק"ת התשס"ח, עמ' 1228; י"פ התשע"ז, עמ' 1911   1

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

צורית - בינוי ניקוז ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-188282-1(

)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 
דרך  רח'  המפרקת,  אצל   ,11 00 בשעה   ,4 2 2018 ביום  תתכנס 
סופי  דוח  הגשת  לשם   ,09-8944676 טל'  יצחק,  בית   ,6 השרון 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 

סבטה קיפניס, עו"ד, מפרקת  

גלח"א )1960( בע"מ
)ח"פ 51-024190-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  גבעתי,  חיים  עו"ד  אצל  בשעה 00 12,  ביום 2018 2 6,  תתכנס 
דיזינגוף 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אורה קליינשטיין     סהר ניידורף
מ פ ר ק י ם

מתפרה לוילונות אקספרס בע"מ
)ח"פ 51-087954-7(

)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 
דרך  רח'  החברה,  במשרדי   ,10 00 בשעה   ,21 2 2018 ביום  תתכנס 
שלמה 44, תל אביב 6607301, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

גיא עקיבא, עו"ד, מפרק  

דפנה נכסים )מ.א( בע"מ
)ח"פ 51-286057-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2018 2 27, בשעה 00 9, במשרד המפרק, רח' מנחם 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,7 בגין 
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כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אוהד שני, עו"ד, מפרק  

ל.י.ש. )טיבי( השקעות בע"מ
)ח"פ 51-282949-0(

)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 לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
אשוח 4, עומר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

טיבי רוזה, מפרק  

המרכז ל-אמ. בי.או. )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-319065-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 00 11, במשרד 
שנהב קונפורטי רותם ושות', רח' אחד העם 9, תל–אביב-יפו, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה 

דניאל כל טוב, עו"ד, מפרק  

ע.י.נ.ק. השקעות ניהול והחזקות )98( בע"מ
)ח"פ 51-270800-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 00 11, במשרד 
שנהב קונפורטי רותם ושות', רח' אחד העם 9, תל–אביב-יפו, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה 

דניאל כל טוב, עו"ד, מפרק  

שנהב, קונפורטי, שביט ושות' עורכי דין )2009(
)ח"פ 51-431813-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 31 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 00 11, במשרד 

מערבית,  מבואה  העם 9,  אחד  רח'  ושות',  רותם  קונפורטי  שנהב 
קומה 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ניר שוסטר, עו"ד, מפרק  

עמי נהול ופיננסיים בע"מ
)ח"פ 51-047734-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 00 10, במשרד 
המפרק, רח' מצדה 7, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

איתן עמית, עו"ד, מפרק  

חלקה 44 בגוש 6526 בע"מ
)ח"פ 51-029060-4(

)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 2017 12 13, התקבלה החלטה 
מרח'  רחום,  מאור  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

דניאל פריש 3, תל אביב, טל' 03-6961105, 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 

מאור רחום, עו"ד, מפרק

מרטין גרוס ייעוץ דנטלי בע"מ
)ח"פ 51-256754-6(

)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 2017 12 13, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרטין גרוס, מרח' 

ויסוצקי 6, 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 

מרטין גרוס, מפרק
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ברד שירותים )1988( בע"מ
)ח"פ 51-126536-5(

)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 
התקבלה   ,24 12 2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים רדזי, מרח' 

כנפי נשרים 13, ירושלים, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 10 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 רדזי, מפרק

סקרין חידושים בע"מ
)ח"פ 51-533904-2(

)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 2017 7 24, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל יפרח, מרח' 

המסגר 42, ת"ד 51683, תל אביב 6721123, למפרק החברה 

אריאל יפרח, עו"ד, מפרק

 קרן הקונפדרציה העולמית של הציונות 
הכללית בע"מ

)ח"פ 52-002619-6(

)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 2017 12 26, התקבלה החלטה 
מרח'  קריפק,  אירן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הצפירה 8, ירושלים, 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 

אירן קריפק, עו"ד, מפרקת

ארבל אגרות חוב בע"מ
)ח"פ 52-004409-0(

)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 
 ,17 12 2017 ביום  שהתכנסו  הנ"ל,  החברה  של  נושים  ובאסיפת 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
רון רוה, מרח' יגאל אלון 65, תל אביב, טל' 03-6445011, 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 

רון רוה, עו"ד, מפרק

הגן הקסום חברה לגינון ואחזקות בע"מ
)ח"פ 51-131650-7(

)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 
התקבלה   ,18 12 2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל אסא, מצור 

נתן 16, מיקוד 4583600, 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 אסא, מפרק

קונטונדו ישראל בע"מ
)ח"פ 51-543493-4(

)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 2017 12 20, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניב כפיר, מרח' האגוזים 305, 

קיבוץ כברי, 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 

ניב כפיר, מפרק




