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אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:

אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:

ת"י  20חלק  - 2.20מנורות :דרישות מיוחדות  -שרשרות
תאורה ,ממרס ;22013

ת"י  562חלק  - 2בטיחות צעצועים :דליקות ,מספטמבר ;22013

במקומו יבוא:

במקומו יבוא:
ת"י  562חלק  - 2בטיחות צעצועים :דליקות ,מינואר .2018

ת"י  20חלק  - 2.20מנורות :דרישות מיוחדות  -שרשרות
תאורה ,מינואר .2018
התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .8488
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.

ת"י  562חלק  - 3בטיחות צעצועים :נדידת יסודות כימיים
מסוימים ,מפברואר ;32015
במקומו יבוא:
ת"י  562חלק  - 3בטיחות צעצועים :נדידת יסודות כימיים
מסוימים ,מינואר .2018

כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
(חמ -3—95ה)4

ת"י  562חלק  - 7בטיחות צעצועים :צבעי אצבעות  -דרישות
ושיטות בדיקה ,מנובמבר ;42005

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
 2י"פ התש"ע ,עמ' .130

במקומו יבוא:

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:
ת"י  - 262מוצרי פסטה ,ממאי ;22003
במקומו יבוא:
ת"י  - 262פסטה ,מינואר .2018
התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .8488
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה (להלן  -יום
התחילה) ,ואולם -
( )1בתקופה שמיום פרסום אכרזה זו עד יום התחילה יחול
ת"י  - 262מוצרי פסטה ,ממאי  ,2003והוא ימשיך לחול
למשך שנה מיום התחילה ,לצד התקן שלפי אכרזה זו;
( )2ככל שאכרזה זו מקימה חובת סימון חדשה של מוצרים
מכוח סעיף  2לחוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות
סימון מזון ארוז מראש ,התשע"ה ,32014-בין אם לראשונה
ובין אם שינוי של הסימון הנדרש ,הרי שחובת הסימון
החדשה תחול מיום י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר .)2021
כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
(חמ -3—95ה)4
אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
 2י"פ התשס"ג ,עמ' .2715
 3ס"ח התשע"ה ,עמ' .120
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ת"י  562חלק  - 7בטיחות צעצועים :צבעי אצבעות  -דרישות
ושיטות בדיקה ,מינואר .2018
התקנים יופקדו במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .8488
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה (להלן  -יום
התחילה) ,ואולם ת"י  562חלק  - 2בטיחות צעצועים :דליקות,
מספטמבר  ,2013בנוסחו ערב יום התחילה ,ימשיך לעמוד
בתוקפו שנה מיום התחילה לצד התקן שלפי אכרזה זו.
כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
(חמ -3—95ה)4
אלי כהן
__________
שר הכלכלה והתעשייה
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
 2י"פ התשע"ד ,עמ' .605
 3י"פ התשע"ה ,עמ' .4339
 4ק"ת התשס"ז ,עמ' .93

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:
ת"י  - 799מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם) ומתקני
אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ,מנובמבר ;22015
במקומו יבוא:
ת"י  - 799מיתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם) ,מיתקני
אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא
אנטנה אנכית של חובבי רדיו ,מינואר .2018
התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .8488
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
 2י"פ התשע"ו ,עמ' .1354

ילקוט הפרסומים  ,7679ה' בשבט התשע"ח21.1.2018 ,

תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
(חמ -3—95ה)4
אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:
ת"י  - 909קפה נמס ,מיוני  ,1977לרבות גיליון תיקון מס' 1
מאוקטובר  ,1981גיליון תיקון מס'  2מדצמבר  ,1983תיקון
מס'  3ממרס  ,1998גיליון תיקון מס'  4מאפריל  ,2003גיליון
תיקון מס'  5מיוני  2008וגיליון תיקון מס'  6מאוגוסט ;22011
במקומו יבוא:
ת"י  - 909קפה נמס ,מינואר .2018
התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .8488

התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .8488
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה (להלן  -יום
התחילה) ,ואולם -
( )1ת"י  ,1103מיוני  ,1981לרבות גיליון תיקון מס'  1מיולי
 ,1983גיליון תיקון מס'  3מאוקטובר  ,1993גיליון תיקון מס'
 4מינואר  2005וגיליון תיקונים מס'  5ממאי  ,2011בנוסחו
ערב יום התחילה ,יעמוד בתוקפו שנה מיום תחילתה;
( )2ככל שאכרזה זו מקימה חובת סימון חדשה של מוצרים
מכוח סעיף  2לחוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות
סימון מזון ארוז מראש ,התשע"ה ,32014-בין אם לראשונה
ובין אם שינוי של הסימון הנדרש ,הרי שחובת הסימון
החדשה תחול מיום י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר .)2021
כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
(חמ -3—95ה)4
__________
 3ס"ח התשע"ה ,עמ' .120

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
ככל שאכרזה זו מקימה חובת סימון חדשה של מוצרים
מכוח סעיף  2לחוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות
סימון מזון ארוז מראש ,התשע"ה ,32014-בין אם לראשונה ובין
אם שינוי של הסימון הנדרש ,הרי שחובת הסימון החדשה
תחול מיום י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר .)2021
כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
(חמ -3—95ה)4
אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
 2י"פ התש"ם ,עמ'  ;221התשע"א ,עמ' .6469
 3ס"ח התשע"ה ,עמ' .120

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:
ת"י  - 1103קפה קלוי ,מיוני  ,1981לרבות גיליון תיקון מס' 1
מיולי  ,1983גיליון תיקון מס'  3מאוקטובר  ,1993גיליון
תיקון מס'  4מינואר  2005וגיליון תיקונים מס'  5ממאי
;22011
במקומו יבוא:

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:
ת"י  1181חלק  - 1מוצרי מאפה עמידים :ביסקוויטים ,עוגיות
וקרקרים ,ממרס ;21986
במקומו יבוא:
ת"י  - 1181מוצרי מאפה עמידים :ביסקוויטים ,עוגיות וקרקרים,
מינואר .2018
התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .8488
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה (להלן  -יום
התחילה) ,ואולם -
( )1בתקופה שמיום פרסום אכרזה זו עד יום התחילה יחול ת"י
 1181חלק  - 1מוצרי מאפה עמידים :ביסקוויטים ,עוגיות
וקרקרים ,ממרס  ,1986והוא ימשיך לחול למשך שנה מיום
התחילה ,לצד התקן שלפי אכרזה זו;
( )2ככל שאכרזה זו מקימה חובת סימון חדשה של מוצרים
מכוח סעיף  2לחוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות
סימון מזון ארוז מראש ,התשע"ה ,32014-בין אם לראשונה
ובין אם שינוי של הסימון הנדרש ,הרי שחובת הסימון
החדשה תחול מיום י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר .)2021

ת"י  - 1103קפה קלוי ,מינואר .2018

כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
(חמ -3—95ה)4

__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ד ,עמ' .4
 2י"פ התשמ"א ,עמ'  ;2835התשע"א ,עמ' .4758

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
 2י"פ התשמ"ז ,עמ' .694
 3ס"ח התשע"ה ,עמ' .120

ילקוט הפרסומים  ,7679ה' בשבט התשע"ח21.1.2018 ,
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אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:

אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:

ת"י  - 1241לחם ,מפברואר  ,1996לרבות גיליון תיקון מס' 1
מספטמבר ;22014

ת"י  - 12586אביזרים לטיפול בילדים  -מחזיק מוצץ :דרישות
בטיחות ושיטות בדיקה ,מאוגוסט ;22009

במקומו יבוא:

במקומו יבוא:

ת"י  - 1241לחם ,מינואר .2018

ת"י  - 12586אביזרים לטיפול בילדים  -מחזיק מוצץ  -דרישות
בטיחות ושיטות בדיקה ,מינואר .2018

התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .8488
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה ,ואולם -

התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .8488
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.

( )1ת"י  1241חלק  1מפברואר  ,1996לרבות גיליון תיקון מס' 1
מספטמבר  ,2014בנוסחו ערב יום התחילה ,יעמוד בתוקפו
שנה מיום תחילתה;

כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
(חמ -3—95ה)4

( )2ככל שאכרזה זו מחליפה חובת סימון המוצרים מכוח סעיף
 2לחוק קביעת מועד כניסה לתוקף של הוראות סימון מזון
ארוז מראש ,התשע"ה ,32014-הרי שחובה זו תחול מיום
י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר .)2021

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
 2ק"ת התש"ע ,עמ' .1472

כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
(חמ -3—95ה)4
אלי כהן
__________
שר הכלכלה והתעשייה
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
 2י"פ התשנ"ו ,עמ'  ;2419התשע"ה ,עמ' .1728
 3ס"ח התשע"ה ,עמ' .120

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:
ת"י  1505חלק  - 2מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי -
סינון וטיהור :מערכות אוסמוזה הפוכה ,מספטמבר ;22009
במקומו יבוא:
ת"י  1505חלק  - 2מערכות לטיפול במי שתייה :מערכות
אוסמוזה הפוכה ,מינואר .2018
התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .8488
תחילתה של אכרזה זו  180ימים מיום פרסומה.
כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
(חמ -3—95ה)4
אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
__________
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
 2י"פ התש"ע ,עמ' .131
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מינוי פקחים
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לחוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח,11998-
בהסכמת השר להגנת הסביבה ,אני ממנה את פקחי הרשות
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן
לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת הכלבת:21934 ,
אהוד אבוטבול

דני מטמון

אוהד אביטל

אורי מלכה

שניר אבלס

עודד נחמיה

לינקולן אברהם

חנוך סולימן

יוסי אגם

יואב סופר

מאיר אורבך

דוד עבדי

דקל אשרף

הלל עזרן

זיו בירמן

בתיה פלד

ישי בן ציון

ניב פלס

יאיר ברלב

צחי קופר

עידן מעיין וסרמן

אסף רסקי

עזרא חדד

צחי שבח

אלון טשלה

יוסי שדה

אהוד יונה

מרום שלו

__________
 1ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
 2ע"ר  ,1934תוס'  ,1עמ' .242

ילקוט הפרסומים  ,7679ה' בשבט התשע"ח21.1.2018 ,

( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34א) לחוק -

אשר יוסף

עודד שני

צור לביא

איציק שריקי

עזי לינדנר

יוחנן ששון

(א) ליחיד  78,270 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
(ב) לתאגיד  156,530 -ש"ח;

בביצוע תפקידם יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שייתן
מפעם לפעם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה.
תוקף מינוי זה עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר )2019
וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.
כ"ג בטבת התשע"ח ( 10בינואר )2018
(חמ -3—474ה)3

( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ב) לחוק 521,770 -
ש"ח;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ג) לחוק -
(א) ליחיד  235,840 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  471,680 -ש"ח;
( )4בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ד) לחוק  2,610 -ש"ח בשל
כל טון של פסולת אריזות שלא בוצע לגביו מיחזור מוכר
בהתאם ליעדי המיחזור לפי סעיף  6לחוק.

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר

ט"ז בטבת התשע"ח ( 3בינואר )2018
(חמ -3—4317ה)1

הודעה בדבר בקשה לרישיון לכהן כנוטריון

גיא סמט
המנהל

לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-
בהתאם לתקנה (31א) לתקנות הנוטריונים ,התשל"ז, 1977-
ניתנת בזה הודעה ,כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים,
התשל"ו( 21976-להלן  -החוק) ,דנה בישיבתה מיום י"ז בכסלו
התשע"ח ( 5בדצמבר  ,)2017בבקשת עורך הדין שלהלן ומצאה,
כי התמלאו במבקש ,לכאורה ,תנאי הכשירות כמפורט בסעיף
 2לחוק ,בכפוף להשתתפות בהשתלמות שהכירה בה ועדת
הרישיונות.
1

כל אדם הטוען שהמבקש האמור אינו מקיים תנאי מתנאי
הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק ,רשאי להגיש
לוועדת הרישיונות בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו,
התנגדות מנומקת בכתב ,בשני עותקים לפי מען הוועדה:
ועדת רישיונות לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו ,1976-משרד
המשפטים ,רח' כנפי נשרים  ,15בניין התאומים ,קומה  ,2גבעת
שאול ,ת"ד  ,34445ירושלים .91343
שם משפחה
נוימן

שם פרטי

מען משרד

ישי אוריאל ירושלים

מועד הגשת
הבקשה
כ"ו בסיוון התשע"ז
( 20ביוני )2017

כ"ג בטבת התשע"ח ( 10בינואר )2018
(חמ -3—303ה)1
אמי פלמור
המנהלת הכללית של משרד המשפטים
                                          יושבת ראש ועדת הרישיונות
 1ק"ת התשל"ז ,עמ' .1724
 2ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;196התשס"ב ,עמ' .482

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א2011-
בהתאם לסעיף (40ב) לחוק להסדרת הטיפול באריזות,
התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי
המדד שפורסם בחודש דצמבר  2017לעומת המדד שפורסם
בחודש דצמבר  ,2016מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר ,)2018
סכומי העיצום הכספי לפי סעיף  34לחוק ,הם כלהלן:
__________
 1ס"ח התשע"א ,עמ'  ;278י"פ התשע"ז ,עמ' .3848

ילקוט הפרסומים  ,7679ה' בשבט התשע"ח21.1.2018 ,

הודעה על עדכון סכומים
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,
התשע"ד2013-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  31לחוק לקידום התחרות
ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד( 12013-להלן  -החוק) ,הוועדה
לצמצום הריכוזיות מודיעה על עדכון הסכומים המפורטים
בסעיפים (29א) ו–(30א) בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע
ביום כ"ט בטבת התשע"ח ( 16ינואר  )2018לעומת המדד הידוע
ביום י"ח בטבת התשע"ז ( 16בינואר  ,)2017כלהלן:
( )1בסעיף (29א)( )1לחוק ,הסכום " 39,328,654,970.76שקלים
חדשים" יעודכן לסכום " 39,601,764,222.9שקלים חדשים";
( )2בסעיף (30א)( )1לחוק -
(א) הסכום " 5,899,298,245.61שקלים חדשים" יעודכן
לסכום " 5,940,264,633.43שקלים חדשים";
(ב) הסכום " 1,966,432,748.54שקלים חדשים" יעודכן
לסכום " 1,980,088,211.14שקלים חדשים";
(ג) הסכום " 294,964,912.28שקלים חדשים" יעודכן
לסכום " 297,013,231.67שקלים חדשים";
( )3בסעיף (30א)( )2לחוק ,הסכום " 5,899,298,245.61שקלים
חדשים" יעודכן לסכום " 5,940,264,633.43שקלים חדשים".
כ"ט בטבת התשע"ח ( 16בינואר )2018
(חמ )3—5027
מיכל הלפרין
הממונה על הגבלים עסקיים
                          _ויושבת ראש הוועדה לצמצום הריכוזיות
 1ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;92י"פ התשע"ז ,עמ' .2661

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום י"ג בטבת התשע"ח
                          
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

4459

( 31בדצמבר  ,)2017בתיק בד"א  ,094/2017החליט להטיל על
חדר אסווד ,רישיון מס'  ,34368עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבע שנים (במקום עונש
השעיה של שנה אחת שהוטל עליו בתיק בד"מ .)64/16
תוקף ההשעיה מיום י"א בתשרי התשע"ח ( 1באוקטובר
 )2017עד יום כ"ד בתשרי התשפ"ב ( 30בספטמבר .)2021
כ"א בטבת התשע"ח ( 8בינואר )2018
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין תל אביב ,בשבתו ביום ה' בתמוז
התשע"ז ( 29ביוני  ,)2017בתיק בד"מ  ,107/2010החליט להטיל
על שרה דוידוביץ ,רישיון מס'  ,22356עונש של הוצאה מן
הלשכה במצטבר לכל עונשי ההשעיה בפועל שהוטלו עליה.

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פש"ר 4558-01-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת כ.מ טלי שווק תעשיות דפוס בע"מ,
והמבקש :גדעון יהנה ,ע"י ב"כ עו"ד צבי גולנזר ואח' ,מרח'
כורש  ,4ירושלים ,טל'  ,02-6749595פקס' .02-6749598
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.3.2018בשעה .11.50
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  11.50ביום
.5.3.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

כ"א בטבת התשע"ח ( 8בינואר )2018
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 3672-01-18
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת קולג' רבני מקווינס ,ע"ר ,58-005473-2
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.3.2018בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.19.2.2018

צבי גולנזר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 44383-08-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ביברקיו סושיאל מדיה בע"מ ,ח"פ
,51-522935-9
והמבקש :חן חסון ,ע"י ב"כ עו"ד רון קולנברג ,מרח' כנרת ,5
מגדל ב.ס.ר  ,3בני ברק.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.8.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.2.2018בשעה .12.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.11.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רון קולנברג ,עו"ד
בא כוח המבקש

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

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 4016-10-17

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .19.3.2018

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

מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

4 460

ובעניין פירוק עמותת חב"ד עילית  -התיישבות חסידית ,ע"ר
,58-035587-3

ילקוט הפרסומים  ,7679ה' בשבט התשע"ח21.1.2018 ,

המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.10.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,25.4.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.12.4.2018
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .12.4.2018
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 4082-10-17
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת יתומי מערכות ישראל וצה"ל ,ע"ר
,58-035999-0
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.10.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.4.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.26.3.2018
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .26.3.2018
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

ילקוט הפרסומים  ,7679ה' בשבט התשע"ח21.1.2018 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 21699-11-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת צמח בן פורת יוסף בע"מ ,ח"פ
,51-423670-2
והמבקש :רמי כץ ,ע"י ב"כ עו"ד יעקב אגרסט ,מרח' מוטה
גור  ,7פתח תקווה ,למסירת דואר :ת"ד  ,3564פתח תקווה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.11.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 22.4.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.1.4.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעקב אגרסט ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 38779-11-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נויה ב.נ.א פרוייקטים בע"מ ,ח"פ
,51-400426-6
והמבקשת :נויה בנייה והנדסת בנייה בע"מ (בפירוק זמני),
ע"י מפרקה הזמני עו"ד אביתר קנולר ,באמצעות באת כוחו,
עו"ד דורית קרני ,מרח' לינקולן  ,20תל אביב .67143412
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.11.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  14.5.2018בשעה .12.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 7ימים לפני
מועד הדיון.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דורית קרני ,עו"ד
באת כוח המפרק הזמני
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 54738-12-17

פר"ק 34824-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אלפא ביתא עוגנים בע"מ ,ח"פ
,51-442434-0
והמבקש :גבריאל ברכה ,ע"י ב"כ עו"ד חופני בר ששת,
מרח' הקליטה ( 1משרד  ,)5ת"ד  ,16049אשדוד.

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יוצר אור בע"מ ,ח"פ ,51-240897-2
והמבקש :ליאוניד אזבל ,ע"י ב"כ עו"ד עידון אקרמן ,מרח'
שכטרמן  ,30פינת רח' דגניה ,אזור התעשייה נתניה ,ת"ד ,13707
נתניה  ,4237927טל' .050-5321089 ,09-8872837

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  8.4.2018בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 15.4.2018
בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.1.4.2018

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  8.30ביום
.8.4.2018

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עידו אקרמן ,עו"ד
בא כוח המבקש

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .25.3.2018
חופני בר ששת ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 18974-01-18

פר"ק 45316-12-17

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

ובעניין פירוק חברת הלחם מקסים בע"מ ,ח"פ ,51-421635-7

ובעניין פירוק האגודה העותומנית בית אולפנה לאימון
מורים ,מס' אגודה 5055/99

והמבקש :פאדי חג'אג'רה ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד לוטפי ,ת"ד
 ,244אום אלפחם  ,30010טל'  ,04-6312975פקס' .04-6314157

המבקש :רשם ההקדשות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  8.4.2018בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את האגודה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.4.2018בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של האגודה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.25.3.2018

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.26.3.2018

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

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

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

מוחמד לוטפי ,עו"ד
בא כוח המבקש

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .26.3.2018
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
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ילקוט הפרסומים  ,7679ה' בשבט התשע"ח21.1.2018 ,

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 12063-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טרום ליין ניהול ותכנון פרויקטים
הרכבה ובניה בע"מ ,ח"פ ,51-356245-4
והמבקשים .1 :מיכאל קויסמן .2 .לאוניד אלטמן .3 .אלכסנדר
רחלין ,ע"י ב"כ עו"ד מאור חייבי ,מרח' שמואל מיקוניס  ,3תל
אביב  ,6777212טל'  ,03-9508545פקס' .03-9508575
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.12.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.2.2018בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00
ביום .8.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מאור חייבי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 35290-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ת'ינקאייטי (י.ט ).בע"מ ,ח"פ ,51-483146-0
והמבקש :פבלו אריאל גלנסקי ,ע"י ב"כ עו"ד אורן גרוטס,
מרח' אוסישקין  ,44קריית מוצקין .2632444
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 20.3.2018בשעה .9.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  9.45ביום
.6.3.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אורן גרוטס ,עו"ד
בא כוח המבקש

והמבקש :עדנאן זערורה ,ע"י ב"כ עו"ד וסאם בדארנה,
ת"ד  ,2132סח'נין ,נייד  ,050-5667326פקס'  ,04-9040482מייל:
.WSMB76@GMAIL.COM

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.2.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  14.00ביום
.25.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ויסאם בדארנה ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 59941-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת געש כלי יהלום  2010בע"מ ,ח"פ
,51-450582-5
והמבקשת :קבוצת יבנה קבוצת הפועל המזרחי
להתיישבות שיתופית בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד איילת רייך מיכאלי,
מקבוצת יבנה ,ד"נ אבטח .79233
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.2.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.2.2018בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .19.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .12.2.2018
איילת רייך-מיכאלי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 53522-09-17

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 42151-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ב.מ .בוני מנדא בע"מ ,ח"פ
,51-488074-9
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בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דבי גרופ ישראל בע"מ ,ח"פ
,51-467449-8
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והמבקש :ליאור אזולאי ,ע"י ב"כ עו"ד זיו אגמון ,מרח'
קפלן  ,13תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.9.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 21.2.2018בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  9.30ביום
.14.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
זיו אגמון ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 14256-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טאצ' פוד בע"מ ,ח"פ ,51-334197-4
והמבקש :עו"ד אוריאל זעירא ,מרח' הרקון  ,6רמת גן
.5252183
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.12.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.2.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .19.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אופיר הראל ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 44075-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עדן מכוני טיפוח בע"מ ,ח"פ
,51-445424-8
והמבקשת :נעמה שרעבי ,ע"י ב"כ עו"ד ניסים חלימה,
מרח' אוסישקין  ,23ראשון לציון.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 20.2.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.1.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אוריאל זעירא ,עו"ד ,המבקש

ניסים חלימה ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 59130-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ל.ס .טאהא בע"מ ,ח"פ ,51-454702-5

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 38391-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גרין ליין גרפיקה בע"מ ,ח"פ
,51-192694-1
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר הראל,
מרח' ויצמן  ,4תל אביב  ,64239טל'  ,073-2160132פקס'
.073-2160133
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 20.2.2018בשעה .9.00
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והמבקשים :דיא גבארי וסאמר נאשטה ,ע"י ב"כ עו"ד
מוחמד לוטפי ,רישיון מס'  13415ואח' ,ת"ד  ,244אום אל פחם
 ,30010טל'  ,04-6312975פקס' .03-6314157
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.10.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.3.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .26.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .4.3.2018
שירלי יפרח-אזור ,עו"ד
באת כוח המבקשת

מוחמד לוטפי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 38189-11-17
פר"ק 60498-12-17

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דיבון נאור כהן  -ייזום והנדסה בע"מ,
ח"פ ,51-338013-9
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד בני אריכא ,מרח'
שלמה המלך  ,46נתניה .4226831
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.3.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .5.3.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .27.2.2018
בני אריכא ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 63504-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אלון קמעונאות בע"מ ,ח"פ
,51-338738-1
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד שירלי יפרח-
אזור ,ממשרד ליפא מאיר ושות' ,עורכי דין ,רח' ויצמן  ,2בית
אמות השקעות ,תל אביב .6423902
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.3.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .11.3.2018
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בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גילתק תקשורת פרוייקטים ()2002
בע"מ ,ח"פ  ,51-334980-3מרח' רומא  ,25שדרות,
והמבקשים :יגור ספקטור ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד איתן פישמן,
מרח' נירים  ,3תל אביב  ,67060טל'  ,03-6880303פקס' .03-6880010
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.11.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  26.2.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים
לפני תאריך הדיון בבקשה.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איתן פישמן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
י.עצמון שרותי איכות בע"מ
(ח"פ )51-323590-3
(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  ,18.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אברי רב הון ,מרח' הזית  ,1נשר  ,3675018טל' ,077-7661818
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  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

4465

סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברי רב הון ,עו"ד ,מפרק

לוי וזבולון פאונדיישן בע"מ
(ח"פ )51-546580-5
(בפירוק מרצון)

ראובן פאונדיישן חברה לנאמנויות בע"מ

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

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 עו"ד
עמית גוטליב ,מרח' אריאל שרון  ,4גבעתיים ,טל' ,074-7339222
למפרק החברה.

(ח"פ )51-546583-9
(בפירוק מרצון)

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 עו"ד
עמית גוטליב ,מרח' אריאל שרון  ,4גבעתיים ,טל' ,074-7339222
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,22.2.2018בשעה
 ,15.00במשרדי עו"ד ירון-אלדר ,פלר ,שורץ ושות' ,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.
עמית גוטליב ,עו"ד ,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 .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,22.2.2018בשעה
 ,15.00במשרדי עו"ד ירון-אלדר ,פלר ,שורץ ושות' ,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.
עמית גוטליב ,עו"ד ,מפרק

יהודה פאונדיישן חברה לנאמנויות בע"מ
(ח"פ )51-546581-3
(בפירוק מרצון)

שמעון פאונדיישן בע"מ

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

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 עו"ד
עמית גוטליב ,מרח' אריאל שרון  ,4גבעתיים ,טל' ,074-7339222
למפרק החברה.

(ח"פ )51-546578-9
(בפירוק מרצון)

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 עו"ד
עמית גוטליב ,מרח' אריאל שרון  ,4גבעתיים ,טל' ,074-7339222
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,22.2.2018בשעה
 ,15.00במשרדי עו"ד ירון-אלדר ,פלר ,שורץ ושות' ,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.
עמית גוטליב ,עו"ד ,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 .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,22.2.2018בשעה
 ,15.00במשרדי עו"ד ירון-אלדר ,פלר ,שורץ ושות' ,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.
עמית גוטליב ,עו"ד ,מפרק

יששכר פאונדיישן בע"מ
(ח"פ )51-546571-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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ילקוט הפרסומים  ,7679ה' בשבט התשע"ח21.1.2018 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עמית גוטליב ,מרח' אריאל שרון  ,4גבעתיים ,טל' ,074-7339222
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,22.2.2018בשעה
 ,15.00במשרדי עו"ד ירון-אלדר ,פלר ,שורץ ושות' ,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.
עמית גוטליב ,עו"ד ,מפרק

נכסי ארקין בע"מ
(ח"פ )51-167896-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפת בעלי המניות של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.1.2018התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את יאיר בן יוסף ,מרח' החושלים ,6
הרצליה  ,4672406למפרק החברה.
נושי החברה מתבקשים לפנות לחברה ,לידי עו"ד שיר
שלו ,אצל גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז
עזריאלי  ,1הבניין העגול ,תל אביב ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,בתביעת חוב ,בציון סכום החוב וביסוסו.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

לנדו החזקות בע"מ

יאיר בן יוסף ,מפרק

(ח"פ )51-396606-9
(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  ,10.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועם
לנדו ,מרח' בן יהודה  ,39הרצליה ,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 ,22.2.2018
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.
נועם לנדו ,מפרק

סיני שולדנפרי בע"מ
(ח"פ )51-038091-8
(בפירוק מרצון)

אימייל אקספרטס בע"מ
(ח"פ )515106490
(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  ,12/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר
סבר ,מרח' בארט  ,7תל–אביב-יפו ,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 ,01/04/2018
בשעה  ,10:00אצל משרד עורכי דין-נשיץ ,ברנדס ,אמיר ,רח'
תובל  ,5תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר סבר ,מפרק

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  ,10.1.2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה עמיעד,
מרח' סמילנסקי  ,2/13רחובות ,טל' ,052-8778075 ,08-9470029
למפרקת 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.
רבקה עמיעד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7679ה' בשבט התשע"ח21.1.2018 ,

דויריז בע"מ
(ח"פ )514923341
(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  ,17/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סאיב
דוירי ,מרח' דיזנגוף  ,318תל–אביב-יפו ,למפרק 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 ,לכתובת המפרק הנ"ל.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,05/03/2018
בשעה  ,09:00אצל עוה"ד יורם חדי ,רח' דוד בן גוריון  ,1בני
ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,04/03/2018
בשעה  ,10:00במשרד המפרק ,רח' יחזקאל קויפמן  ,6תל–אביב-
יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי עבודי ,מפרק

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

סאיב דוירי ,מפרק

אי.די.איי .אוטומציה ופיתוח תעשייתי בע"מ
(ח"פ )512369265
(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  ,16/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שחר מילצ'ן ,מרח' יעב"ץ  ,33תל–אביב-יפו  ,6525832למפרק
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 ,22/04/2018
בשעה  ,12:00אצל כספי ושות' ,עורכי דין ,בכתובת הנ"ל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שחר מילצ'ן ,עו"ד ,מפרק

החברה לפיתוח צומת ביל"ו בע"מ
(ח"פ )511856577
(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  ,14/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי
עבודי ,מרח' אודם  ,11פתח תקווה  ,47107למפרק 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.
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פרקים בהיסטוריה היהודית בע"מ
(ח"פ )512332917
(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  ,02/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנון
עדיני  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,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 ,04/03/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד פריד רונן ,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.
ארנון עדיני ,מפרק

סיוון פתרונות פיננסיים בע"מ
(ח"פ )515333987
(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 ירון
היסטר ,מרח' מירון  ,93כפר ורדים ,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 ,04/03/2018
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.
ירון היסטר ,מפרק
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סינולוג'יס בע"מ
(ח"פ )514134204
(בפירוק מרצון)

תתכנס ביום  ,07/03/2018בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
דרך ההדרים  ,45שדה ורבורג ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

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  ,18/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד
רון עדות  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,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 ,18/03/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד פריד רונן ,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.

אורי קולודני ,מפרק

הגשמה לונדון  8טיטניום
(ש"מ )55-025795-0

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל סאן אנד פרוט ( )3000מגדלים ויצואנים בע"מ ,ח"פ
 ,51-280310-7מרח' הורדים  ,3כפר סירקין ,בסכום של 25,000
ליש"ט ( 152,500שקלים חדשים) ,והסרת השותף המוגבל חנניה
שמש ,מרח' הורדים  ,3כפר סירקין.
אבנר כץ
הדסה רוזנברג
		
מורשי חתימה בשותפות

הגשמה פולנד  9זהב
(ש"מ )55-025816-4

הודעה בדבר שינויים בשותפות

עודד רון עדות ,מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל סאן אנד פרוט ( )3000מגדלים ויצואנים בע"מ ,ח"פ
ז.א.אבלון בע"מ
 ,51-280310-7מרח' הורדים  ,3כפר סירקין ,בסכום של 25,000
(ח"פ )513484667
ליש"ט ( 152,500שקלים חדשים) ,והסרת השותף המוגבל חנניה
(בפירוק מרצון)
שמש ,מרח' הורדים  ,3כפר סירקין.
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אבנר כץ
הדסה רוזנברג
		
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
מורשי חתימה בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מתן יודפת ,מרח' גביש  ,3כפר סבא  ,4442209למפרק 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 ,15/05/2018
בשעה  ,12:00אצל יודפת גרינברג ,עורכי דין ושות' ,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.
מתן יודפת ,עו"ד ,מפרק

מונדריה טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )514265446
(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
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הגשמה פ.ל  9פלטינה
(ש"מ )55-025817-2

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל סרגוק רוד בע"מ ,ח"פ  ,51-474873-0מרח' גרניט ,11
פתח תקווה ,בסכום של  30,000ליש"ט ( 183,000שקלים חדשים),
והסרת השותפה המוגבלת מעין נאוה פלטר ,מרח' בילינסון
 ,13/3קריית חיים.
		
אבנר כץ
הדסה רוזנברג
מורשי חתימה בשותפות

סופר גדול סביון
(ש"מ )55-025980-8

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי חלקם של
השותפים המוגבלים בשותפות שונה ,וחלקם של השותפים
המוגבלים לפני ואחרי השינוי האמור הוא כלהלן:
שם השותף המוגבל
ש.ל.כ.ם בע"מ

חלקו בשותפות
לפי השינוי

חלקו בשותפות
אחרי השינוי

23,437

24,490

4469

אלמוג בית לאירועים

חלקו בשותפות
לפי השינוי

חלקו בשותפות
אחרי השינוי

(ש"מ )55-025437-9

גיא מרגולין החזקות
בע"מ

1,289

1,347

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ע .מרגולין החזקות
בע"מ

4,729

4,942

אורשל החזקות בע"מ

20,643

21,571

שם השותף המוגבל

טקתים בע"מ

4,301

4,494

א.ט.מ .אופקים
טכנולוגים ומסחר
(שנות האלפיים) בע"מ

11,613

12,135

קטה אחזקות בע"מ

21,075

22,022

גילת שירותי ניהול
בע"מ

386,640

8,989

4,301

0

עמריט ג .אחזקות בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,18.12.2017
השותף המוגבל בשותפות ,אלמוג ים תיכון בע"מ ,ח"פ
( 51-420929-5להלן  -השותף המוגבל היוצא) ,חדל להיות
שותף מוגבל בשותפות ומלוא זכויותיו בשותפות יועברו
בחלקים שווים לאסף מזרחי ולעמר ליכטר.
אסף מזרחי ,מורשה חתימה בשותפות

אף.איי.טי גרמניה השקעות בנדל"ן
(ש"מ )55-004726-6

הודעה בדבר שינויים בשותפות

		
חלקו של השותף הכללי נותר בלא שינוי.
		

שחר למקון
עידן מרגולין
מורשי חתימה בשותפות

סביון  -משרדים ומסחר

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,12.11.2017
השותף המוגבל בשותפות ,איגור נוסוב ,דרכון צ'כי 515625699
(להלן  -השותף המוגבל היוצא) ,חדל להיות שותף מוגבל
בשותפות ובמקומו בא ,נחום כץ ,דרכון רוסי  ,722128632אשר
ישמש כשותף המוגבל של השותפות במקום השותף המוגבל
היוצא.
		

(ש"מ )55-025981-6

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי חלקם של
השותפים המוגבלים בשותפות שונה ,וחלקם של השותפים
המוגבלים לפני ואחרי השינוי האמור הוא כלהלן:

יגיל מנוביץ
צח חרמון
מורשי חתימה בשותפות

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 56095-03-17
שם החייב :נתן כדורי.
שם הנאמן ומענו :עו"ד מרדכי מיכאלי ,מדרך מנחם בגין ,7
רמת גן.

חלקו בשותפות
לפי השינוי

חלקו בשותפות
אחרי השינוי

ש.ל.כ.ם בע"מ

23,437

24,490

גיא מרגולין החזקות
בע"מ

1,289

1,347

ע .מרגולין החזקות
בע"מ

4,729

4,942

אורשל החזקות בע"מ

20,643

21,571

טקתים בע"מ

4,301

4,494

א.ט.מ .אופקים
טכנולוגים ומסחר
(שנות האלפיים) בע"מ

11,613

12,135

קטה אחזקות בע"מ

21,075

22,022

שם החייבת ומענה :פלסמה לייזר טכנולוגיות בע"מ (בפירוק),
ח"פ  ,51-215285-1מאזור התעשייה יקנעם עילית.

גילת שירותי ניהול
בע"מ

386,640

8,989

עיסוק :חברת ריתוך.

4,301

0

שם השותף המוגבל

עמריט ג .אחזקות בע"מ

אחוז הדיבידנד 100% :נטו מסכום תביעת החוב אשר אושרו
על ידי הנאמן.
מרדכי מיכאלי ,עו"ד ,נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון
בבית המשפט המחוזי בנצרת ,בתיק פר"ק ,32505-07-14
תיק פ"ח 6154
בעניין :פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

שם המפרק ומענו :עו"ד משה לוי ,משד' המגינים  ,53מגדל העיר,
קומה  ,11חיפה .3326518
סוג ואחוז הדיבידנד :דין קדימה( 100% ,בניכוי הוצאות) -
כ– 641,270שקלים חדשים.

חלקו של השותף הכללי נותר בלא שינוי.
שחר למקון
עידן מרגולין
מורשי חתימה בשותפות
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ISSN 0334-3030

סוג הדיבידנד :נושים בדין קדימה ונושים רגיל.

משה לוי ,עו"ד ,מפרק
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