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לחוק לפי חוק שירות המדינה (מינויים)4340 ......................

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין לפי פקודת
הבנקאות4340 ..................................................................................

הודעה על מינוי חברים למועצה הארצית לתרבות
ולאמנות 4340 ..................................................................................

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות 4340 .......................................

הודעה על מינוי לוועדת השגה לפי חוק לעידוד
השקעות הון 4340 ...........................................................................
הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת
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הודעה בדבר בחירת רב עיר בבת ים לפי תקנות שירותי
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הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת
השנייה לחוק

מינוים של צביקה כהן ונועה היימן - 3בטל.
מען הוועדה :רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ירושלים.

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,עדכנה
הממשלה את רשימת המשרות שבתוספת השנייה לחוק ,ולפיכך
במקום פרט " .67ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר" יבוא:
" .67ראש מערך הסייבר הלאומי".

כ"ב בטבת התשע"ח ( 9בינואר )2018
(חמ )3-5534
אלי כהן
משה כחלון
שר הכלכלה והתעשייה
שר האוצר
 3י"פ התשע"ח ,עמ' .1538

ו' בטבת התשע"ח ( 24בדצמבר )2017
צחי ברוורמן
		
(חמ -3-1773ה)2
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"ז ,עמ' .42

הודעה על מינוי חברים למועצה הארצית
לתרבות ולאמנות
לפי חוק התרבות והאמנות ,התשס"ג2002-
מודיעים בזה כי הממשלה מינתה ,בהתאם לסעיף (2א)
לחוק התרבות והאמנות ,התשס"ג( 12002-להלן  -החוק) ,ועל
פי הצעת שרת התרבות והספורט ,לחברים במועצה הישראלית
לתרבות ולאמנות את:
אביבה וינטר  -לפי סעיף (4א)( )1לחוק;

הודעה על מינוי חשב מלווה
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות),
התש"ל1970-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 26ב לתקנות שירותי
הדת היהודיים (ניהול מועצות) ,התש"ל ,11970-ולאחר שניתנה
למועצה הדתית שלהלן הזדמנות להשמיע את טענותיה
ומשהתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה (ב)( ,)3מונה חשב
מלווה ,כמפורט להלן:
המועצה
הדתית
בני עייש

ד"ר שרית קופמן-שמחון  -לפי סעיף (4א)( )1לחוק;
מואיד סלאמה  -לפי סעיף (4א)( )2לחוק;
יעקב ירוסלבסקי  -לפי סעיף (4א)( )2לחוק;
שרה מורלי  -לפי סעיף (4א)( )1לחוק;
יעקב יעקב  -לפי סעיף (4א)( )1לחוק.
המינוי נעשה לאחר ששרת התרבות והספורט קיימה
התייעצות עם ארגונים המייצגים יוצרים ,אמנים ועוסקים
בתחומי תרבות ואמנות וגם גופים ציבוריים מתחומי התרבות
והאמנות ,כפי שפורסמו ברשומות.
ו' בטבת התשע"ח ( 24בדצמבר )2017
צחי ברוורמן
		
(חמ )3-3383
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"ג ,עמ'  ;64התשס"ד ,עמ' .304

הודעה על מינוי לוועדת השגה
לפי חוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט1959-
בהתאם לסעיף  77לחוק לעידוד השקעות הון,
התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,אנו מודיעים כי בתוקף סמכותנו
לפי סעיף 24א לחוק ,מינינו ביום י"ז בטבת התשע"ח ( 4בינואר
 )2018את הרשומים מטה לחברים בוועדת השגה על החלטות
מינהלת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה,
כמפורט בסעיף 24א(א) לחוק:
אילן עמר  -יושב ראש
רעיה עדני  -נציגת משרד האוצר.

תקופת המינוי
שם

מיום

אורי אליאב י"ד בטבת
התשע"ח
( 1בינואר )2018

עד יום
כ"ג בטבת
התשע"ט
( 31בדצמבר )2018

ט"ז בטבת התשע"ח ( 3בינואר )2018
דוד אזולאי
		
(חמ -3-140ה)3
השר לשירותי דת
 1ק"ת התש"ל ,עמ'  ;1721התשס"ח ,עמ' .1241

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות1941 ,
(להלן  -הפקודה) ,אני מודיעה כי לאחר התייעצות עם הוועדה
המייעצת ובאישור הנגידה בהתאם לסעיף (5ג )1לפקודה ,נתתי
את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר " - A329יועצי משכנתאות"
(להלן  -ההוראה) בחוזר מספר ח ,2538-06-ולפיו מועד תחילת
ההוראה ביום י"א בחשוון התשע"ח ( 31באוקטובר .)2017

1

כ"ג בכסלו התשע"ח ( 11בדצמבר )2017
חדוה בר
		
(חמ )3-3537
המפקחת על הבנקים
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה,
התשכ"א ,11961-אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות,2
כך שבסעיף  ,2בטור ב' ,לצד פסקה ( ,)2במקום פסקה (א) יבוא:
"(א) דרכים המוגדרות בגיליונות המפות שמספרם  8-1ו–16-10
של "מפת דרכים וסמכויות  -חברת נתיבי ישראל" אשר נחתמו

1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ,234התשע"ז ,עמ' .261
י"פ התשע"ח ,עמ' .1538
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1
2

ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
י"פ התש"ע ,עמ'  ;2302התשע"ז ,עמ' .4878

ילקוט הפרסומים  ,7675כ"ח בטבת התשע"ח15.1.2018 ,

על ידי ביום כ"ד באדר התשע"ז ( 22במרס  ,)2017וגיליון המפות
שמספרו  9של "מפת הדרכים וסמכויות  -חברת נתיבי ישראל",
אשר נחתם על ידי ביום י' בחשוון התשע"ח ( 30באוקטובר ,)2017
ומופקדים במשרדי החברה".
כ"א בטבת התשע"ח ( 8בינואר )2018
(חמ -3-766ה)1
יעקב בליטשטיין
המפקח הארצי על התעבורה

הודעה בדבר בחירת רב עיר בבת ים
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר),
התשס"ז2007-
ועדת הבחירות לרב עיר בבת ים מודיעה ,לפי תקנה
(18ד) לתקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר),
התשס"ז ,12007-כי האסיפה הבוחרת בחרה ביום י"ז בכסלו
התשע"ח ( 5בדצמבר  )2017את הרב אליהו בר שלום לרב העיר
בת ים.
ב' בטבת התשע"ח ( 20בדצמבר )2017
(חמ -3-44ה)1

1

אייל יוסף
יושב ראש ועדת הבחירות
לרב עיר בבת ים
ק"ת התשס"ז ,עמ'  ;1150התשע"ד ,עמ' .704

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה
לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע ,כי קבעתי אזורים נוספים
ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה ,לפיכך,
ההודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב
ברצועה 2תתוקן ,כך שבסופה יבוא:
"( )87בגן מדרון יפו ברחוב צופית ,בתחומי הגינה המיועדת
לכלבים".
תחילתה של הודעה זו ביום פרסומה.
י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר )2018
(חמ )3-3651
רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו
1
2

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
י"פ התשס"ז ,עמ'  ;858התשס"ח ,עמ'  ,571עמ'  ,1643עמ' 3194
ועמ'  ;4492התשס"ט ,עמ'  ,1461עמ'  ,2617עמ'  ,2930עמ' 4628
ועמ'  ;5526התש"ע ,עמ'  ;907התשע"א ,עמ'  1827ועמ' ;5811
התשע"ב ,עמ'  5577ועמ'  ;5711התשע"ג ,עמ'  ,802עמ' ,4791
עמ'  4989ועמ'  ;7532התשע"ד ,עמ'  ,496עמ'  3439ועמ' ;4181
התשע"ה ,עמ'  1753ועמ'  ;3046התשע"ו ,עמ'  ,424עמ' ,2294
עמ'  ,2689עמ'  ,3643עמ'  ,4641עמ'  ,4692עמ'  7166ועמ' ;7659
התשע"ז ,עמ'  ,408עמ'  ,515עמ'  ,1782עמ'  ,5260עמ' ,6657
ועמ' .7636

ילקוט הפרסומים  ,7675כ"ח בטבת התשע"ח15.1.2018 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
נפלאות השוקולד בע"מ
(ח"פ )513933333
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גבריאל בר סימן טוב ,מרח' דניאל הנביא  ,17ראשון לציון,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/02/2018
בשעה  ,09:00אצל 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.
גבריאל בר סימן טוב ,מפרק

צ'יקי גיימינג בע"מ
(ח"פ )514733286
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי
אמיד ,מרח' בורוכוב  ,23גבעתיים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/02/2018
בשעה  ,09:00אצל 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.
רועי אמיד ,מפרק

4341

ד .נוע אחזקות בע"מ*
(ח"פ )512824160
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,01/08/2018בשעה  ,12:00אצל ברנע ושות' עורכי
דין ,רח' הרכבת  ,58תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהושע קלינמן ,מפרק

			

הערה :הודעה זו מבטלת את ההודעה לעניין חברה זו,
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,7587עמ' .9481

גרוזלם גרדנס דבלופמנט בע"מ
(ח"פ )510857329
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20/02/2018בשעה  ,12:00אצל עו"ד מתן בן שאול,
רח' אוסישקין  ,26ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
			

מתן בן שאול ,עו"ד ,מפרק

אר.די.סי אנרגיה בע"מ
(ח"פ )51-549984-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2017לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד עפר גלוזמן ,מרח' אריאל שרון  ,4גבעתיים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עפר גלוזמן ,עו"ד ,מפרק

סי.איי.אן.די בע"מ
(ח"פ )51-360623-6
(בפירוק מרצון)

אלון  ,65תל אביב  ,6744316טל'  ,03-6243338פקס' ,03-6243522
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ניצן בן–צבי ,עו"ד ,מפרק

ריקורפ בע"מ
(ח"פ )51-396761-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאוניד קרסנר,
מרח' יאלו רוזלין  ,20ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
לאוניד קרסנר ,מפרק

נכסי ליתאי בע"מ
(ח"פ )51-259464-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אלי גרוס ,מרח' אנצ'יו סירני  ,12חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.2.2018
בשעה  ,9.00אצל 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 גרוס ,מפרק

ס.ג .פופיולר בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-260419-0
(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן בן–צבי ,מרח' יגאל

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

4 342

ילקוט הפרסומים  ,7675כ"ח בטבת התשע"ח15.1.2018 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאלה
סגיר ,מרח' הירקון  ,14נהריה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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 ,15.2.2018
בשעה  ,9.00אצל 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.
דניאלה סגיר ,מפרקת

קדמי מ.ע .בע"מ
(ח"פ )51-546166-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עובדיה
קדמי מזרחי ,מרח' ארלוזורוב  ,155תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.2.2018
בשעה  ,9.00אצל 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.
עובדיה קדמי מזרחי ,מפרק

לימוד יוצר בע"מ
(ח"פ )51-501880-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יחיאל זיו ,מרח' חיים לבנון  ,91תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.2.2018
בשעה  ,9.00אצל 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.
יחיאל זיו ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7675כ"ח בטבת התשע"ח15.1.2018 ,

חן ואור נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-461913-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אולג
אהרון אבדייב ,מרח' לבנדובסקי  ,7תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.2.2018
בשעה  ,9.00אצל 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.
אולג אהרון אבדייב ,מפרק

שירן תומר תיווך ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-522015-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מור
תומר ,מרח' אגוז  ,6חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.2.2018
בשעה  ,20.00אצל 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.
מור תומר ,מפרק

מטהמינט בע"מ
(ח"פ )51-394101-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
בני לרנר ,מרח' הברזל  ,32תל אביב ,טל'  ,052-2030706למפרק
החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אוטו האחים בע"מ
(ח"פ )51-144238-6
(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.4.2018
בשעה  ,10.00אצל 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.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה
גרוס ,מרח' בגין  ,5/3יהוד  ,5647803טל'  ,052-2314484למפרק
החברה.

(ח"פ )51-556730-3

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

בני לרנר ,עו"ד ,מפרק

סיגל אלפסי בן ישעיה חברת עורכי דין
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,26.12.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
סיגל אלפסי ,מרח' רמב"ם  ,29חדרה ,טל'  ,052-8885060למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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  ,27.4.2018בשעה
 ,10.00במשרדי 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.
סיגל אלפסי בן ישעיה ,מפרקת

יובל נומט בע"מ
(ח"פ )51-324376-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל
האפט ,מרח' שמש  ,48ת"ד  ,085קיסריה  ,30889טל' ,04-6210269
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2018בשעה
 ,8.00אצל 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.
יובל האפט ,מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,6.5.2018בשעה
 ,14.00במשרדי 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.
צביקה גרוס ,מפרק

יצחק הורוביץ בע"מ
(ח"פ )51-324962-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה התקבלה החלטה במניין חוקי
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמנון אברהמי ,מרח'
סוקולוב  ,48חולון ,טל'  ,03-6515564למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.5.2018
בשעה  ,17.00במשרדי 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.
אמנון אברהמי ,עו"ד ,מפרק

ט.נ.ח טוהר אלקטריק בע"מ
(ח"פ )51-516874-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
חמו ,מרח' הרב שלינקה  ,6ראשון לציון ,טל'  ,054-5801300למפרק
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7675כ"ח בטבת התשע"ח15.1.2018 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.5.2018
בשעה  ,12.00אצל עו"ד ערן נווה ,רח' זלמן שניאור  ,16ראשון לציון,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יוסף חמו ,מפרק

גן עופרים מרי בן יחזקאל בע"מ
(ח"פ )51-560570-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אתי לרום ,מרח' אנה פרנק  ,38ראשון לציון ,טל' ,052-8020996
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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  ,27.5.2018בשעה
 ,10.00במשרדי 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.
אתי לרום ,עו"ד ,מפרקת

יחיאל ברזני אקספרט אין קומרשיאל אינטליג'נס בע"מ
(ח"פ )51-435828-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רן לוין ,מרח' הבנקים  ,3חיפה ,טל'  ,04-8620621למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.5.2018
בשעה  ,12.00במשרדי 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.
רן לוין ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7675כ"ח בטבת התשע"ח15.1.2018 ,

פלא פרסום ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-297681-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל
שטיפנהולץ ,מרח' רשב"י  ,25/6אשדוד ,טל'  ,053-3130097למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.6.2018
בשעה  ,22.00אצל 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.
שמואל שטיפנהולץ ,מפרק

ענק הספרים בע"מ
(ח"פ )51-427331-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל
שטיפנהולץ ,מרח' רשב"י  ,25/6אשדוד ,טל'  ,053-3130097למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.6.2018
בשעה  ,21.00אצל 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.
שמואל שטיפנהולץ ,מפרק

לד נט (שירותי תחזוקה) בע"מ
(ח"פ )51-494173-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב צבי הרבסט ,מרח' חוני
המעגל  ,21אלעד ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז שביט ,מרח' גוש
עציון  ,7גבעת שמואל ,טל'  ,03-5328098פקס' ,03-5328094
למפרק החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב צבי הרבסט ,מפרק

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

(ח"פ )51-535484-3

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ארז שביט ,עו"ד ,מפרק

קרפולז בע"מ
(בפירוק מרצון)

אורי ימין הובלות בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאת אבידור פלג ,מרח'
התאנה  ,5בית יהושע ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ליאת אבידור פלג ,מפרקת

(ח"פ )51-384535-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי ימין ,מרח' נחל קדרון
 ,10/12אשדוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

גיא גרינהויז ואלון ארביב ליגר יזמות ובניה בע"מ

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

(בפירוק מרצון)

מרוין מוראביץ תעש-מור בע"מ

(ח"פ )51-470483-2

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא גרינהויז ,מרח' יהודה
הלוי  ,94תל אביב ,טל'  ,052-5159090למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיא גרינהויז ,מפרק

(ח"פ )51-150293-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי ביום  1.1.2018קיבלו בעלי
המניות של החברה הנ"ל ,החלטה בכתב לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד אלי סיימון ,מרח' זרחין  ,10רעננה ,למפרק
החברה.
אלי סיימון ,עו"ד ,מפרק

ממ-תא אנרגיה בע"מ
(ח"פ )51-441448-1

קבוצת הדר וילג' בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-551424-8

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של בעלי
המניות של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.1.2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרק כהן ,מרח'
ציפמן 72ב ,רעננה  ,43262למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.1.2018התקבלה החלטה
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