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עקב שיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר 2017 לעומת 
הכספי  העיצום  סכומי   ,2012 יוני  בחודש  שפורסם  המדד 
התשע"ח בטבת  י"ד  ביום  עודכנו  לחוק   3 בסעיף   הקבועים 

)1 בינואר 2018(, והם כלהלן:

בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת השנייה לפי   )1(
סעיף 3)1( לחוק - 5,050 שקלים חדשים, ולגבי יחיד כאמור 

באותה פסקה - 2,530 שקלים חדשים;

השנייה  לתוספת  ב'  בחלק  המנויה  הוראה  הפרת  בשל   )2(
לפי סעיף 3)2( לחוק - 20,220 שקלים חדשים, ולגבי יחיד 

כאמור באותה פסקה - 10,110 שקלים חדשים;

השנייה  לתוספת  ג'  בחלק  המנויה  הוראה  הפרת  בשל    )3(
לפי סעיף 3)3( לחוק - 35,380 שקלים חדשים, ולגבי יחיד 

כאמור באותה פסקה - 17,690 שקלים חדשים.

ט"ז בטבת התשע"ח )3 בינואר 2018(
)חמ 3-4631(   חיים כץ

                          שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי מפקחת
לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, 
התשס"ה-12005 )להלן - החוק(, אני ממנה את שלי חרמון, עובדת 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שעברה הכשרה מתאימה לכך 

)להלן - המשרד( למפקחת לפי החוק.

תוקפו של מינוי זה כל עוד המתמנה משמשת במשרתה 
במשרד.

ד' באב התשע"ו )8 באפריל 2016(
)חמ 3-3899-ה3(         אורי אריאל

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
ס"ח התשס"ה, עמ' 474.  1

הסמכת ממונה
תקנות החומרים המסוכנים )ייבוא וייצוא פסולת חומרים 

מסוכנים(, התשנ"ד-1994

המסוכנים  החומרים  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)ייבוא וייצוא פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"ד-11994 )להלן - 
החוק(, אני מסמיך את יעל אורן, לממונה לעניין התקנות האמורות, 

כל עוד היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

כ"ח בשבט התשע"ח )13 בפברואר 2018(
)חמ 3-2518-ה1(          זאב אלקין

השר להגנת הסביבה  
ק"ת התשנ"ד, עמ' 1152; התשס"ח, עמ' 916.  1

אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק  לחוק  43)א(  סעיף  לפי 
שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, 
אני מכריזה על מטבעות מסדרת יום העצמאות, התשע"ח-2018, 
)זהב  נקוב 10 שקלים חדשים  "70 שנה למדינת ישראל", בערך 

הכרזה על גוף שהוא גוף הצלה
לפי פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי פסקה )5( להגדרה "גוף הצלה" שבסעיף 
90א)5( לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-11971 )להלן - 
הפקודה(, ובהסכמת שר הבריאות, אני מכריז כי עמותת "רגע של 
אמת זק"א - זיהוי קרבנות אסון", עמותה רשומה 58-029579-8, היא 
גוף הצלה, אשר תהיה כפופה להוראות הגוף האחראי לפיקוד 
ולשליטה בטיפול באירוע חירום אזרחי על פי סעיף 90ד לפקודה.

תוקפה של הכרזה זו מיום פרסומה ברשומות.

ד' באדר התשע"ח )19 בפברואר 2018(
)חמ 3-5467(          גלעד ארדן

השר לביטחון הפנים  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390; ס"ח התשע"ח,   1 

עמ' 252.  

הודעה על מינוי ממלא מקום יושב ראש ועדה 
לתיאום תשתיות

לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002

הטבעי,  הגז  משק  לחוק  55ג)ה(  סעיף  לפי  מודיע  אני 
סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  החוק(,   - )להלן  התשס"ב-12001 
על  הממונה  סגנית  חכמון,  עדי  את  מיניתי  לחוק,  55ג)א()1( 
התקציבים במשרד האוצר, לממלאת מקום יושב ראש הוועדה 

לתיאום תשתיות שהוקמה בהתאם לסעיף 55ב לחוק.

יושב ראש הוועדה  מינויו2 של אהוד אדירי לממלא מקום 
לתיאום תשתיות - בטל.

כ"א באדר התשע"ח )8 במרס 2018(
)חמ 3-5526(          משה כחלון
שר האוצר  

ס"ח התשס"ב, עמ' 55; התשע"ו, עמ' 73.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 86.  2

הודעה בדבר שכר מינימום מעודכן
לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987

מינימום,  שכר  לחוק  ו–)4(   )1(6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, כפי שהוחלו בסעיף 1)3( לחוק  התשמ"ז-11987 
סכומי שכר המינימום - הוראת שעה(,  )העלאת  מינימום  שכר 
התשע"ה-22015, אני מודיע כי מיום ט"ז בניסן התשע"ח )1 באפריל 
2018( שכר המינימום לחודש הוא 5,300 שקלים חדשים והסכום 
הבסיסי כהגדרתו בסעיף 3)ב()5( לחוק הוא 4,655.95 שקלים חדשים3.

כ"ד באדר התשע"ח )11 במרס 2018(
)חמ 3-2068-ה1(   חיים כץ

                          שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.  1

ס"ח התשע"ה, עמ' 152; התשע"ח, עמ' 7.  2

י"פ התשע"ח, עמ' 1331.  3

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 9)ג( לחוק להגברת האכיפה של 
כי  מודיע  אני  - החוק(,  )להלן   דיני העבודה, התשע"ב-22011 

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ס"ח התשע"ב, עמ' 62; התשע"ד, עמ' 600; י"פ התשע"ז, עמ' 3650.  2

 
ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1
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אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק  לחוק  43)א(  סעיף  לפי 
שניתן אישור המועצה המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, 
זהב",  של  "ירושלים  בוליון  מסדרת  מטבע  על  מכריזה  אני 
)זהב  נקוב 20 שקלים חדשים  התשע"ח-2018, "הקארדו" בערך 

רגיל(, כמטבע זיכרון, לעניין הסעיף האמור.

כ"ז באדר התשע"ח )14 במרס 2018(
)חמ 3-4173(         קרנית פלוג

נגידת בנק ישראל  
ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיעה  אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק 
המינהלית, וכן התקבל אישור הממשלה, קבעתי את ערכו הנקוב, 
תרכובתו, משקלו, תבניתו ושאר פרטיו של מטבע זיכרון בסדרת 
בוליון "ירושלים של זהב", התשע"ח-2018, "הקארדו" בערך נקוב 
בבנק  דוגמאותיו שמורות  אשר  רגיל(,  )זהב  חדשים  20 שקלים 

ישראל.

כ"ז באדר התשע"ח )14 במרס 2018(
)חמ 3-4172(         קרנית פלוג

נגידת בנק ישראל  
ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2018
לפי תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955

התשט"ז-11955,  חשבון,  רואי  לתקנות   4 לתקנה  בהתאם 
מודיעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד אביב 2018 

יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:

       התאריך         הנושא

בחינות ביניים חלק א':

א' בסיוון התשע"ח מבוא לחשבונאות*
)15 במאי 2018(

ט' בסיוון התשע"חמשפט עסקי*
)23 במאי 2018(

בחינות ביניים חלק ב':

כ"ג בסיוון התשע"חכלכלה*
)6 ביוני 2018(

ט"ו בתמוז התשע"חיסודות ביקורת החשבונות
)28 ביוני 2018(

בחינות סופיות חלק א':

א' בסיוון התשע"ח סטטיסטיקה*
)15 במאי 2018(

ד' בתמוז התשע"חחשבונאות פיננסית 
)17 ביוני 2018(

קשוט(, 2 שקלים חדשים )כסף קשוט( ו–1 שקל חדש )כסף רגיל(, 
כמטבעות זיכרון, לעניין הסעיף האמור.

כ"ז באדר התשע"ח )14 במרס 2018(
)חמ 3-4173(      קרנית פלוג

נגידת בנק ישראל    

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיעה  אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק 
ערכם  את  קבעתי  הממשלה,  אישור  התקבל  וכן  המינהלית, 
הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות 
זיכרון בסדרת יום העצמאות, התשע"ח-2018, "70 שנה למדינת 
שקלים   2 קשוט(,  )זהב  חדשים  שקלים   10 נקוב  בערך  ישראל", 
חדשים )כסף קשוט(, ו–1 שקל חדש )כסף רגיל(, אשר דוגמאותיהם 

שמורות בבנק ישראל.

כ"ז באדר התשע"ח )14 במרס 2018(
)חמ 3-4172(         קרנית פלוג

נגידת בנק ישראל  
ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

אכרזה על מטבע זיכרון
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

התש"ע-12010,  ישראל,  בנק  לחוק  43)א(  סעיף  לפי 
אישור  התקבל  וכן  המינהלית,  המועצה  אישור  שניתן  ולאחר 
הממשלה, אני מכריזה על מטבעות מסדרת תמונות מן התנ"ך, 
חדשים  שקלים   10 נקוב  בערך  ורבקה"  "יצחק  התשע"ח-2018, 
)כסף  חדש  1 שקל  קשוט(,  )כסף  חדשים  2 שקלים  קשוט(,  )זהב 
רגיל( ו–1 שקל חדש זעיר )זהב קשוט(, כמטבעות זיכרון, לעניין 

הסעיף האמור.

כ"ז באדר התשע"ח )14 במרס 2018(
)חמ 3-4173(         קרנית פלוג

נגידת בנק ישראל  
ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע ושאר פרטיו
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  43)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיעה  אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק 
ערכם  את  קבעתי  הממשלה,  אישור  התקבל  וכן  המינהלית, 
הנקוב, תרכובתם, משקלם, תבניתם ושאר פרטיהם של מטבעות 
זיכרון בסדרת תמונות מן התנ"ך, התשע"ח-2018, "יצחק ורבקה" 
בערך נקוב 10 שקלים חדשים )זהב קשוט(, 2 שקלים חדשים )כסף 
קשוט(, 1 שקל חדש )כסף רגיל( ו–1 שקל חדש זעיר )זהב קשוט(, 

אשר דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל.

כ"ז באדר התשע"ח )14 במרס 2018(
)חמ 3-4172(         קרנית פלוג

נגידת בנק ישראל  
ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

 
ק"ת התשט"ז, עמ' 34.  1
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39ה)ג(, 82, 85א)ח(, 85ב)ב(, 86)3(, 90)ה(, 91)א(, 91)ב(, 91)ג(, 91)ו(, 
314א,  282)ד1(,  282)א()2(,   ,277 ו–)ב(,  271א)א(   ,271 92)ד(,  92)ג(, 
320)ד(, 350, 360, 370ב, 372)ב( ו–)ג(, 380)א(, 467)ב(, 481, 483א, 506 

לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961.

י"ח באדר התשע"ח )5 במרס 2018(
)חמ 3-214(           אבנר פלור

רשות הרישוי  
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ח, עמ' 1030.  2

 הסמכת פקח באיגוד ערים לאיכות הסביבה
משולש דרומי

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, 
התשס"ח-2008

המקומיות  הרשויות  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008, הסמכתי 
את עובד איגוד ערים לאיכות הסביבה משולש דרומי אגבריה 
נסים, אשר קיבל הכשרה מתאימה לכך, לפקח אכיפה סביבתית 
בתחומי איגוד ערים לאיכות הסביבה משולש דרומי לפי חוק זה.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו 
יחדל העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ז בשבט התשע"ח )12 בפברואר 2018(
)חמ 3-4029(        מחמוד עאסי

יושב ראש איגוד ערים לאיכות    
הסביבה משולש דרומי  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעה בדבר מתן רישיון לחיפושי נפט והפקתו
לפי חוק הנפט, התשי"ב-1952

הנפט,  לחוק   16 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התשי"ב-11952, ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת, ניתן 
ביום כ"ז בסיוון התשע"ז )21 ביוני 2017( הרישיון 406/"יהל חדש".

הרישיון ניתן ל -
אס.או.איי אנרג'י ישראל בע"מ - 70%

גלוב אקספלוריישן )י.ח.ד.( שותפות מוגבלת - 20%

קפיטל פוינט בע"מ - 10%

וגבולותיו הם כלהלן:

הערותXYמס' נקודה במפה

מזרחה1210000755500

דרומה2225000755500

מזרחה3225000655000

דרומה4230000655000

מערבה5230000641000

דרומה6225000641000

מערבה7225000628270

צפונה וחזרה אל נק' 8210000628270
הציון הראשונה

       התאריך            הנושא

כ"ג בסיוון התשע"חדיני תאגידים ומסחר*
)6 ביוני 2018(

ט' בסיוון התשע"חמימון*
)23 במאי 2018(

ט"ז בסיוון התשע"חטכנולוגיות מידע*
)30 במאי 2018( 

ט"ו בתמוז התשע"חדיני מסים א'
)28 ביוני 2018(

בחינות סופיות חלק ב':

תמחיר וחשבונאות ניהולית 
מתקדמת*

ט"ז בסיוון התשע"ח
)30 במאי 2018( 

חשבונאות פיננסית 
מתקדמת 

ג' באב התשע"ח
)15 ביולי 2018(

ד' בתמוז התשע"חדיני מסים ב'
)17 ביוני 2018(

ביקורת חשבונות ובעיות 
ביקורת מיוחדות

כ"א באב התשע"ח
)2 באוגוסט 2018(

במכללת  גבי מחשב  על  יתקיימו  ב–*  הבחינות המסומנות 
רמת גן, רח' פנחס רוטנברג, ויחלו בשעה 10:00. הבחינות האחרות 

יתקיימו בבנייני האומה בירושלים, ויחלו בשעה 11.00.

האינטרנט,  אתר  דרך  המועצה  לבחינות  להירשם  ניתן 
יש  החשבון  רואי  מועצת  בדף   .www.justice.gov.il בכתובת: 

לבחור בלשונית "רואי החשבון מקוון".

ב',  חלק  ביניים  א',  חלק  ביניים  לבחינות  להירשם  יש 
 ,)2018 במרס   25( התשע"ח  בניסן  ט'  יום  עד  א',  חלק  סופיות 

באמצעות אתר האינטרנט.

בסיוון  כ'  יום  עד  ב'  חלק  סופיות  לבחינות  להירשם  יש 
התשע"ח )3 ביוני 2018(, באמצעות אתר האינטרנט.

יירשם  ב',  סופיות  בחינות  תוצאות  על  ערר  שהגיש  מי 
התשע"ח בסיוון  כ'  יום  עד   ,2018 אביב  שבמועד   לבחינות 
)3 ביוני 2018(, כאמור לעיל, ואם התקבל עררו, תוחזר לו אגרת 

הבחינה שהוא פטור מלשוב ולהיבחן בה.

האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א', ביניים 
נושא,  לכל  חדשים  438 שקלים  היא  א'  חלק  וסופיות  ב'  חלק 

ולבחינות סופיות חלק ב' היא 821 שקלים חדשים לכל נושא.

כ"ח בשבט התשע"ח )13 בפברואר 2018(
)חמ 327—3-ה1(

אמי פלמור  
                                       יושבת ראש מועצת רואי חשבון

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

הרישוי"  "רשות  בהגדרת  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
לליאור  אצלתי  חדש[1,  ]נוסח  התעבורה  לפקודת   1 שבסעיף 
 סויד, את סמכויותיי כרשות רישוי, לעניין תקנות 39ג)ג(, 39ד)א(, 

ס"ח התשי"ב, עמ' 322; התש"ן, עמ' 29.  1
 

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ג, עמ' 538.  1
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תוקף ההשעיה מסיום השעיה קודמת, יום כ' בטבת התשפ"ד 
)1 בינואר 2024(, עד יום ט"ז בטבת התשצ"ב )31 בדצמבר 2031(.

י"ח באדר התשע"ח )5 במרס 2018(
)חמ 3-94(         יוסף ויצמן

         משנה לראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין צפון, בשבתו ביום כ"ו בחשוון התשע"ח 
על  להטיל  החליט   ,010/2017 בד"מ  בתיק   ,)2017 בנובמבר   15(
עורך הדין יעקב מור יוסף, רישיון מס' 45175, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישים ימים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ג באדר התשע"ח )10 במרס 2018( 
עד יום כ"ד באייר התשע"ח )9 במאי 2018(.

כ"ד באדר התשע"ח )11 במרס 2018(
)חמ 3-94(         יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

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

התשכ"ט-1969

אני מודיעה כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' 7385/תל 
אביב )חלק מגוש שומה 7012(, נפת תל אביב, הוצג היום, למשך 
ימים, לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין למחוזות תל   30
אביב והמרכז, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, קומה 7, 
תל אביב, בעיריית לוד, אגף הנכסים, ובלשכת הממונה על מחוז 

המרכז, משרד הפנים קריית הממשלה, תל אביב.

כ"ה באדר התשע"ח )12 במרס 2018(

                                                 תמר אריאל-זילברברג
פקידת הסדר המקרקעין  

ומפקחת על רישום מקרקעין                                         
מחוזות תל אביב והמרכז  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' רע/176/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2372, 
התשל"ח, עמ' 100, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רעננה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ.

סך כל השטח כ–397,500 דונם )כ–397.5 קילומטרים רבועים(.

הקואורדינטות מבוססות על הרשת הישראלית החדשה.

ו' בחשוון התשע"ח )26 באוקטובר 2017(
)חמ 3-629-ה5(        יוסי וירצבורגר

הממונה על ענייני הנפט    

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

ו–69 לחוק לשכת  נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי של 
)11 במרס  לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום כ"ד באדר התשע"ח 
רבינוביץ,  יונתן  על  להטיל  החליט   ,060/2017 בד"א  בתיק   ,)2018
רישיון מס' 17086, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין 
אחרים  השעיה  עונשי  לכל  במצטבר  חודשים   48 של  לתקופה 

שנגזרו עליו.

בהתאם לאמור לעיל, השעייתו תסתיים ביום כ"ג בסיוון 
התשפ"ט )6 ביוני 2029(.

כ"ה באדר התשע"ח )12 במרס 2018(
)חמ 3-94(         יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המחוזי  המשפט  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
בדצמבר   24( התשע"ח  בטבת  ו'  ביום  בשבתו  בירושלים, 
2017(, בתיק עמל"ע 3960-07-17 )בד"א 38/17(, החליט להטיל 
עונש של השעיה   ,37452 מס'  רישיון  גבאי,  ציון  דין  עורך  על 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שבעה חודשים וחצי 

בניכוי השעיה שכבר רוצתה.

כ"ח  מיום  רוצתה,  בניכוי השעיה שכבר  תוקף ההשעיה, 
באדר התשע"ח )15 במרס 2018( עד יום י"ח בתשרי התשע"ט 

)27 בספטמבר 2018(.

כ"ח באדר התשע"ח )15 במרס 2018(
)חמ 3-94(         יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ז בשבט התשע"ח 
על  להטיל  החליט   ,049/2017 בד"מ  בתיק   ,)2018 בפברואר   12(
גמאל חיר, רישיון מס' 17401, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 
עריכת הדין לתקופה של שמונה שנים במצטבר לעונש השעיה 

קיים.
 

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה כ–2,520 מ"ר, המזוהה כגוש   
7655, חלקה 323 בשלמות.

ג' באדר התשע"ח )18 בפברואר 2018(
איתן גינזבורג )חמ 3-2(   

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה רעננה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/4427,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3537, 
התשמ"ח, עמ' 1208, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7  )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5  ולבנייה נהריה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 
)או  ונופש  ספורט  ציבורי של שטח  לצורך  דרושה  הקרקע( 
לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנהריה, בגוש 18135, חלקה 45; הייעוד: שטח   
לספורט ונופש.

כ"ב בשבט התשע"ח )7 בפברואר 2018(
)חמ 3-2(      ז'קי סבג

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נהריה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/17838, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6463, 
התשע"ב, עמ' 6051, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה משגב )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בהררית, ששטחה 934 מ"ר, המזוהה כגוש 19883,   
ח"ח 62, מגרש 702 בשלמות.

ג' באדר התשע"ח )18 בפברואר 2018(
)חמ 3-2(       רון שני

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה משגב  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/6931,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4156, 
התשנ"ד, עמ' 421, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה משגב )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 160/02/18 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 5824, התשס"ח, עמ' 3657, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה קריית מלאכי )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקריית מלאכי, המזוהה כ-  

גוש 325, ח"ח 52;  

מגרשים: 402 )חלק(, 403; הייעוד שטח לבנייני ציבור;  

מגרשים: 705, 706, 707, 708; הייעוד: דרך משולבת;  

מגרשים: 601, 603, 607, 608 )חלק(; הייעוד: שצ"פ;  

מגרשים: 602, 604, 610; הייעוד: שביל להולכי רגל;  

מגרשים: 702, 703 )חלק(, 704 )חלק(; הייעוד: דרך;  

גוש 326, ח"ח 135 )נתון ישן: גוש 326, ח"ח 117(;  

מגרשים: 605, 606, 608 )חלק(; הייעוד: שצ"פ;  

מגרש: 609; הייעוד: שביל להולכי רגל;  

מגרשים 701, 703 )חלק(, 704 )חלק(; הייעוד: דרך;  

מגרש: 402 )חלק(, 401 )חלק(; הייעוד: שטח לבנייני ציבור;  

גוש 2538, ח"ח 63 )נתון ישן גוש 311, ח"ח 220(, מגרש 401   
)חלק(.

העתק תשריט התכנית המאושרת מופקד במשרדי הוועדה, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות קבלת קהל.

י"ט בשבט התשע"ח )4 בפברואר 2018(

אליהו זוהר )חמ 3-2(   
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית מלאכי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בסלמה, גוש 19405 -  

ח"ח 13; שטח ההפקעה: 132 מ"ר;  

ח"ח 19; שטח ההפקעה: 722 מ"ר.  

ג' באדר התשע"ח )18 בפברואר 2018(
)חמ 3-2(       רון שני

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה משגב  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,119/101/02/2
הפרסומים 6566, התשע"ג, עמ' 3761, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה אילת )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943

להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באילת, גוש 40073 )גוש לשעבר 40069, ח"ח   
79( - תא שטח 1, שטח מופקע 57.112 דונם; הייעוד: מבני 

ציבור.

ו' באדר התשע"ח )21 בפברואר 2018(
)חמ 3-2(               מאיר יצחק-הלוי

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה אילת  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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ריוורדפוד בע״מ
 )ח"פ 514946078(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/03/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב 

רוזוב, מרח' דובנוב 7, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,03/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל מנואל זגורי, 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. 

זאב רוזוב, מפרק

אש הרננים בע"מ
 )ח"פ 512890286(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/03/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

בן מנחם, מרח' קיבוץ גלויות 3, קרני שומרון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,03/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

משה בן מנחם, מפרק

י. בכר סוכנות לביטוח )2014( בע"מ
 )ח"פ 515068815(

)בפירוק מרצון(

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

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

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

ירקון תיירות נכנסת ישראל בע"מ
 )ח"פ 515408300(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
15/03/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוברט 

מזרחי, מרח' רנ"ק 21, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/05/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רוברט מזרחי, מפרק

רובו נינג'ה בע"מ
 )ח"פ 515458578(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/03/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף 
רגב אלבק, מרח' טאגור רבינדרנארט 58, תל–אביב-יפו, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/09/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,21:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

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

 ,06/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, 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. 

שמעון טירן, מפרק

וואן גוב מור בע"מ
 )ח"פ 514270826(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/03/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן 

גאון נסיר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,06/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, 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. 

מורן גאון נסיר, מפרקת

אן.אס.טי.אל בע"מ
 )ח"פ 515128874(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/03/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נטע 

שלגי, מרח' דוד רמז 44, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,23/07/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, במשרד עו"ד בנאי עזריאל שטרן, מגדלי אלקטרה סיטי, 
רח' הרכבת 58, קומה 14, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

נטע שלגי, מפרקת

15/03/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

ישראל בכר, מרח' השחר 12, כפר סבא, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/07/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ישראל בכר, מפרק

גלעד שירותי תחזוקה )90( בע"מ
 )ח"פ 511479057(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/03/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

אבי גולדברג, מרח' הרצל 76, חיפה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/05/2018, 
הנ"ל,  בכתובת  ושות',  דובשני  לרנר  שורץ  אצל   ,10:00 בשעה 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

אבי גולדברג, רו"ח, מפרק

אי סי פרייס בע"מ
 )ח"פ 514193804(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/03/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון 

טירן , מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 
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25/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדב 

אפרת, מרח' הדס 6, רכסים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,04/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

נדב אפרת, מפרק

גן ריץ קץ בע"מ
 )ח"פ 515220051(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/03/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חוה 

סנדיק, מרח' שנהב 3, אבן יהודה, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,05/08/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

חוה סנדיק, מפרקת

א. ק יבוא בע"מ
 )ח"פ 515194397(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,20/03/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אברהם אייזנבך, מרח' יפו 216, ירושלים 9438307, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

שחר שמח בע"מ
 )ח"פ 514190073(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/03/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

פיני רובינשטיין, מרח' כנרת 5, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,19/07/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

בית חדש בע"מ
 )ח"פ 512663485(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
28/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדב 

אפרת, מרח' הדס 6, רכסים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,04/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

נדב אפרת, מפרק

בתי קנדה )אונטריו( בע"מ
 )ח"פ 513147579(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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איכות החלף 2000 בע''מ
 )ח"פ 513042317(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
20/03/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,04/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

אלי קפה בע"מ
 )ח"פ 515283158(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
31/01/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אליאס מרעב, מראמה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,04/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אליאס מרעב, מפרק

סומה איי.בי.אי. פתרונות בע"מ
 )ח"פ 515286540(

)בפירוק מרצון(

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/07/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אברהם אייזנבך, עו"ד, מפרק

ליזי זול בע"מ
 )ח"פ 515724581(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
21/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עליזה 
בן יחזקאל, מרח' אליהו מרידור 35, ירושלים, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/05/2018, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עליזה בן יחזקאל, מפרקת

א.ר.ז. מרום ניהול והשקעות בע"מ
 )ח"פ 514772912(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
08/02/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
ולמנות את שי  חוקי לפרק את החברה מרצון  החלטה במניין 

אלוש, מרח' מרידור יעקב 13, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/05/2018, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

שי אלוש, מפרק
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אלעד יו.אס. רזידנשיאל )ישראל( בע"מ
 )ח"פ 513989236(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,15/03/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
 ,4250407 נתניה   ,7 ישראל  גבורי  מרח'  עליזה תשובה,  בריגית 

למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

בריגית עליזה תשובה, עו"ד, מפרקת

איי. וי. יו. טרפיק טכנולוג'יס ישראל בע"מ
 )ח"פ 515127959(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,14/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
מודיעין-מכבים-רעות   ,2 דן  מרח'  שצקי,  מתתיהו  אמציה 

7174871, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמציה מתתיהו שצקי, עו"ד, מפרק

פרוייקט סמינר שיין בע"מ
 )ח"פ 513100511(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,14/03/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל דוד 

אהובי, מרח' אינשטיין 40, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל דוד אהובי, מפרק

31/12/2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקטור 

בלקין, מרח' אליהו מרידור 20, ירושלים, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/07/2018, 
י' פינצי, רח' מוזס יהודה ונח 13,  בשעה 16:00, אצל עו"ד רון 
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. 

ויקטור בלקין, מפרק

לוקיץ יזמות בע"מ
 )ח"פ 512213133(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13/03/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון 

אברהם אילון, מרח' ז'בוטינסקי 16, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,20/07/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:30, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ירון אברהם אילון, עו"ד, מפרק

סימ-לי שירותי מיחשוב בע"מ
 )ח"פ 514539196(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/03/2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב יצחק אברהמס, 

מרח' חזקיהו המלך 41, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יעקב יצחק אברהמס, עו"ד, מפרק
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חלקה 86 בגוש 6048 בע"מ
 )ח"פ 510392806(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,19/03/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי וולצקי, 

מרח' החשמונאים 100, תל–אביב-יפו 61201, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי וולצקי, עו"ד, מפרק

נוה קוק 24 בע"מ
 )ח"פ 510075567(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,13/03/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אלעד לוי בראל, מרח' דרך בגין מנחם 7, רמת גן 52681, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלעד לוי בראל, עו"ד, מפרק

קלושיק בע"מ
 )ח"פ 514794023(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,19/03/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
מורן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אלטרמן, מרח' פנקס 62, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מורן אלטרמן, מפרקת

חלקה 142 בגוש 3929 בע"מ
 )ח"פ 510412059(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,13/03/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עוזי בר–און, מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עוזי בר–און, עו"ד, מפרק

מטיס אמ פי בע"מ
 )ח"פ 515015055(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,11/03/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

סטיבן קנטור, מרח' הנחושת 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סטיבן קנטור, רו"ח, מפרק

חלקה 85 בגוש 6048 בע"מ
 )ח"פ 510392814(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,19/03/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי וולצקי, 

מרח' החשמונאים 100, תל–אביב-יפו 61201, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלי וולצקי, עו"ד, מפרק



6360 ילקוט הפרסומים 7736, ו' בניסן התשע"ח, 22.3.2018

בכור אביב ניהול בע"מ
 )ח"פ 515120863(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,08/03/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל יוגב, מרח' 

טירת יהודה 101, טירת יהודה 73175, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יואל יוגב, מפרק

חסדר חוד תוכנה ומערכות בע"מ
 )ח"פ 513870451(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,15/03/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדו 

נחום, מרח' הסורג 1, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עדו נחום, עו"ד, מפרק

ג.א. חי נכסים בע"מ
 )ח"פ 514184852(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 01/05/2018, בשעה 11:00, במשרד ורגון דנון ושות', 
עורכי דין, רח' אבא אחימאיר 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

לימור חוה דנון, עו"ד, מפרקת

גרין סולט בע"מ 
 )ח"פ 514091453(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

מדקן בע"מ
 )ח"פ 514218858(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,19/03/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ליאת ויגדור, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ליאת ויגדור, עו"ד, מפרקת

אייס תרפיוטיקס בע"מ
 )ח"פ 515318871(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,15/03/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
קרן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

קושיצקי, מרח' השדרה 8, צופית, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

קרן קושיצקי, מפרקת

ספיר על גדות הירקון בע"מ
 )ח"פ 514775154(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,19/02/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אפגנר, מרח' המיתר 3, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף אפגנר, מפרק
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ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  קרן היסוד 19א', 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אריה שלום רחלין, עו"ד, מפרק

דרך השמן בנגב )1998( בע"מ
 )ח"פ 512679804(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  החברה,  במשרד   ,10:00 בשעה   ,02/05/2018 ביום  תתכנס 
רביבים 1, רביבים, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ולנטינה אופנגנדן, מפרקת

גוש 6765 חלקה 128 127 126 בע"מ
 )ח"פ 510247307(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20/05/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
ויסוצקי 14, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שמואל ברנד, מפרק

איבו אי.איי 2017 בע"מ
 )ח"פ 515642957(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 13/05/2018, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
58, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  הרכבת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף גילר, עו"ד, מפרק

ג'ין קייס בע"מ
 )ח"פ 513533174(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 01/07/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
סעדיה גאון 19, קריית אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 

רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,29/04/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שמואל בן ששון, מפרק

יהונתן ואלמוג ברים בישראל בע"מ 
 )ח"פ 515579126(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
4, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  האדמה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אסף חדד, עו"ד, מפרק

אינטלגייט בע"מ 
 )ח"פ 512826843(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה   ,02/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' האחים מסלאויטה 15, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מאיה בית און, עו"ד, מפרקת

אורוס ישראל סמיקונדקטורס בע"מ
 )ח"פ 514593763(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 06/05/2018, בשעה 12:00, אצל שנהב ושות', עורכי 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,4 הנחושת  רח'  דין, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

סטיבן קנטור, עו"ד, מפרק

פרפיקס אי. טי. )ישראל( בע"מ
 )ח"פ 513646695(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 02/05/2018, בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' 
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המיתר 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף אפגנר, מפרק

אקסטגון מערכות בע"מ
 )ח"פ 514734011(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 06/05/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  הוד   ,36 השקמים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ארי פיק, מפרק

מוזאיק פור יו בע"מ
 )ח"פ 513824839(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22/04/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
יאיר רוזנבלום 36, כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

בועז גלס, מפרק

יהודה טל מערכות קשר 2000 בע"מ
 )ח"פ 512945619(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בנאי  אצל   ,10:00 בשעה   ,06/05/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
עזריאל שטרן, עורכי דין, רח' הרכבת 58, תל–אביב-יפו, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים 

ובניירות של החברה.

דנה ליאור, עו"ד, מפרקת

מילניום מערכות קשר 2000 בע"מ
 )ח"פ 513030395(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 06/05/2018, בשעה 10:00, אצל בנאי עזריאל שטרן, 

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שאול יחזקאל הזנפלד, עו"ד, מפרק

ס.י.נ )מ.י.( מסחר והשקעות בע"מ
 )ח"פ 512772740(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 06/05/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' דרך 
בגין 132, מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 26, תל–אביב-
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

רוי משה בר–קהן, עו"ד, מפרק

צ'יקיטס בע"מ
 )ח"פ 514690908(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 06/05/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' דרך 
בגין 132, מרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע, קומה 26, תל–אביב-
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

רוי משה בר–קהן, עו"ד, מפרק

אפוויז פיתוח בע"מ
 )ח"פ 514793876(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 04/05/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ארבע 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,8 ארצות 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד גיל, מפרק

ספיר על גדות הירקון בע"מ
 )ח"פ 514775154(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 04/05/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
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סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה מורנפלד, מפרק

מירון מאיר ייעוץ עסקי
)ח"פ 51-265535-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,30.11.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
 החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירה מאיר, מרח' 

מיכל לייב 82, פתח תקווה, טל' 054-7763604, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24.4.2018, בשעה 
12.00, אצל המפרקת, רח' שד' בן צבי 26, קדימה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 

החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מירה מאיר, מפרקת

אבבי בע"מ
)ח"פ 51-533186-6(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,7.1.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את נומה פלום, מרח' המשכית 6, הרצליה, למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30.4.2018, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נומה פלום, מפרקת

כרמי תשתיות ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-572277-5(

)בפירוק מרצון(

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

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

עורכי דין, רח' הרכבת 58, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דנה ליאור, עו"ד, מפרקת

בחירת הלב
 )ע"ר 580523777(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,01/02/2018 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את רו"ח אורנה רוזנזון, מרח' דרך בית 

לחם 152, ירושלים, למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורנה רוזנזון, עו"ד, מפרקת

מאריא יזמות בע"מ
 )ח"פ 515172021(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
התשמ"ג-1983, כי באסיפה הכללית של החברה הנ"ל שהתכנסה 
ביום 20/03/2018, התקבלה החלטה מיוחדת ובמניין חוקי לבטל 
עו"ד  של  מינויו  את  ולבטל  מרצון  החברה  פירוק  הליכי  את 
ברבארה חאתם למפרק החברה, ולהסיר ממנו את כל סמכויותיו 
כמפרק, וכי החלטת האסיפה הכללית מיום 31/08/2017 לפירוק 

החברה - מבוטלת.
ברבארה חאתם, עו"ד,  מפרקת

נוה יוסף ציון המצוינת בע"מ
)ח"פ 51-436824-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19.1.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה מורנפלד, 

מרח' קצנלבוגן 78, ירושלים, טל' 052-7612797, למפרק החברה.

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

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

 ,22.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' המ"ג 5, ירושלים, לשם הגשת דוח 
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 ,13.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי חסיד, מפרק

אריאס פתרונות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-497826-1(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,26.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את אוהד ברוידה, מרח' הרימון 158, נווה ירק, למפרק החברה.

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

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

 ,27.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אוהד ברוידה, מפרק

נורט אקויטי גרופ בע"מ
)ח"פ 51-230013-8(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,31.1.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד אלירן כהן, מרח' צייטלין 1, תל אביב, טל' 03-5600047, 

למפרק החברה. 

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

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

 ,31.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלירן כהן, עו"ד, מפרק

כללית של החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את גיא כרמי, מרח' הרכבת 7, כפר 

יחזקאל 18925, טל' 055-9874675, למפרק החברה.

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

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

 ,30.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא כרמי, מפרק

אס.טי.ג'י.אר אחזקות נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-539700-8(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,7.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
2, מתחם חלונות הסיטי,  פלי"ם  נחמיאס, מרח'  עו"ד מתן  את 

בניין ברוש, קומה 1, חיפה, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.5.2018, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתן נחמיאס, עו"ד, מפרק

אנטומיה - המרכז לבריאות הגב בע"מ
)ח"פ 51-479175-5(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,11.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את אבי חסיד, מרח' ספיר 1, הרצליה 4685205, טל' 09-9708400, 

למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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כללית של החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק 
את החברה מרצון ולמנות את ד"ר עו"ד מרדכי גד-אל נשיא, 
מרח' בר כוכבא 23, בני ברק, טל' 054-9939330, למפרק החברה.

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

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

 ,18.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ד"ר מרדכי גד-אל נשיא, עו"ד, מפרק

יאלו לקבלנות כללית בע"מ
)ח"פ 51-221821-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,20.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

דיבר מדחת, מרח' שומאן 21, בית חנינה, למפרק החברה.

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

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

 ,20.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דיבר מדחת, עו"ד, מפרק

אבירם אליאס הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-566287-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 15.2.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבירם אליאס, 

מרח' אשר ברש 43, הרצליה, טל' 054-4650634, למפרק החברה.

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

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

 ,20.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 

משרד פרסום נ נח נחמ נחמן מאומן בע"מ
)ח"פ 51-447881-7(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,19.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד שי דרור, מרח' יהודה 3, ת"ד 1956, באר יעקב 7030000, 

טל' 08-9155509, למפרק החברה.

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

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

 ,12.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שי דרור, עו"ד, מפרק

אמיר אלוני אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-325835-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,31.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 
אלוני, מרח' הסירה 9/24, יבנה, טל' 054-4370377, למפרק החברה.

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

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

 ,3.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אמיר אלוני, מפרק

בני מזנק צמה עבודות קבלניות בע"מ
)ח"פ 51-468461-2(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
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אגמ - גרניט ושיש הבינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-431483-0(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,26.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד מחמוד המאם, ת"ד 8072, רח' ראשי, טמרה 30811, טל' 

04-9942289, למפרק החברה.

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

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

 ,30.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  13.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מחמוד המאם, עו"ד, מפרק

מקום קסום בע"מ
)ח"פ 51-462274-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,26.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדוארד 
ארליך, מרח' שטרוק 2, תל אביב, טל' 054-4476336, למפרק החברה.

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

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

 ,1.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בני   ,23 כוכבא  בר  רח'  ללקין,  ארז  עו"ד  אצל   ,14.00 בשעה 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אדוארד ארליך, מפרק

רולמי בע"מ
)ח"פ 51-556902-8(

)בפירוק מרצון(

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

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

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

של החברה.
אבירם אליאס, מפרק

יוליה לטובה מדיקל גרופ בע"מ
)ח"פ 51-516127-1(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,20.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
 ולמנות את יוליה פורלטובה, מרח' הגליל 18, ראשון לציון, טל' 

054-5421616, למפרקת החברה.

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

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

 ,25.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,14.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.
יוליה פורלטובה, מפרקת

ד.ע - מירב שיווק מוצרי פרסום בע"מ
)ח"פ 51-470661-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,27.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את דני עמר, מרח' אהרון בוקסר 14, נס ציונה, למפרק החברה.

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

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

 ,27.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי החברה, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
דני עמר, מפרק
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יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
גייל דוידסון ניר, מפרק

אפל טוק ישראל בע"מ
)ח"פ 51-397290-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה  הנ"ל,  החברה 
מרצון ולמנות את חיים קאירי, מרח' קיבוץ גלויות 25, הוד השרון, 

טל' 054-2588873, למפרק החברה.

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

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

 ,10.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
חיים קאירי, מפרק

מובאדוונס בע"מ
)ח"פ 51-393937-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 11.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוליביה ארפי, 
למפרקת   ,054-7673542 טל'  רעננה,   ,2307 ת"ד   ,16 התדהר  מרח' 

החברה במקום מפרק החברה הקודם, יואל אנסבכר המנוח.

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

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

 12.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרד רו"ח BDO, רח' ז'בוטינסקי 168, בני ברק, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
אוליביה ארפי, מפרקת

ביום 27.2.2018, התקבלה  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של 
יריב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אהרון, מרח' מעלה שקמה 11, רמת ישי, למפרק החברה.

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

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

 ,1.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יריב אהרון, מפרק

ביונוסיס טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-485251-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 6.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן שביט, מרח' 
הרכבת 58, מגדל אלקטרה סיטי, קומה 10, תל אביב 6777016, טל' 

054-4455036, למפרק החברה.

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

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

 ,7.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ושות',  ויתקון  צין  גלאון  בר–און  שביט  במשרד   ,10.00 בשעה 
עורכי דין, רח' מנחם בגין 52, מגדלי סונול, קומה 20, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אילן שביט, מפרק

עופר ניר שמאות מקרקעין בע"מ
)ח"פ 51-428771-3(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,8.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את גייל דוידסון ניר, מרח' בר כוכבא 115, הרצליה 4600721, טל' 

054-4464738, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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מרח' דרך יפו 21, ת"ד 65, קומה 8, חיפה 3100001, טל' 073-3942900, 
למפרק החברה.

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

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

 ,23.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  15.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגיל מרון, עו"ד, מפרק

אייץ'.סי.אס. פתרונות בגבהים בע"מ
)ח"פ 51-464516-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
ראשון   ,19 סחרוב  מרח'  בר שליט,  דני  עו"ד  את  ולמנות  מרצון 

לציון, טל' 077-5504506, למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.8.2018, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דני בר שליט, עו"ד, מפרק

איי טימקו בע"מ
)ח"פ 51-550293-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.3.2018, התקבלה החלטה 
שלומי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 
טולדנו, משד' בן גוריון 8, רמת גן, טל' 03-5253004, למפרק החברה. 

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.8.2018, בשעה 
13.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומי טולדנו, עו"ד, מפרק

שלמה כהן - יועץ טכני בע"מ
)ח"פ 51-410350-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 7.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה כהן, מרח' 

צה"ל 24, כפר אז"ר, רמת גן, טל' 054-5277871, למפרק החברה.

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

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

 ,15.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שלמה כהן, מפרק

סינימטוגרפיה איידיאס בע"מ
)ח"פ 51-380938-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דויד ענבר, מרח' 

החלמונית 30, ראשון לציון, טל' 054-6461977, למפרק החברה.

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

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

 ,20.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
דויד ענבר, מפרק

אנדוג'י בע"מ
)ח"פ 51-492238-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 25.2.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגיל מרון, 
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החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר נסים פרץ, 
מרח' שושנת העמקים 5, מגדל העמק, טל' 050-5270941, למפרק 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.8.2018, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר נסים פרץ, מפרק

מ - גלובל סולושנס בע"מ
)ח"פ 51-350208-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,7.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד, 
רו"ח גדעון ברקסמאיר, מרח' הבנקים 3, חיפה, טל' 04-8517557, 

למפרק החברה.

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

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

 ,10.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדעון ברקסמאיר, עו"ד, רו"ח, מפרק

ש.ל. פתרונות מחשוב בע"מ
)ח"פ 51-256630-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,22.4.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל 
3, קומה 11, תל אביב, לשם הגשת דוח  רח' דניאל סמבורסקי 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
שרון חן, מפרק

מ.א.ד. לפרסום בע"מ
)ח"פ 51-442179-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גדי מאור, משד' ארלוזורוב 25, עפולה, טל' 04-6421940, למפרק 

החברה. 

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 6.8.2018, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדי מאור, עו"ד, מפרק

ישראל ברנמילר יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-520951-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,6.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 
 ,03-6237777 טל'   ,6789139 אביב  תל   ,94 אלון  יגאל  מרח'  לזר, 

למפרק החברה. 

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

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

 ,6.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  לזר,  שטראוס  חשבון  רואה  במשרדי   ,9.00 בשעה 
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 לזר, מפרק

שילט יבוא ושיווק דגים בע"מ
)ח"פ 51-520073-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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מידאס תעשיות בע"מ
)ח"פ 51-268780-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שלמה אשכנזי, מרח' 
נחלת יצחק 8, תל אביב 67448, טל' 03-5621832, 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.

שלמה אשכנזי, רו"ח, מפרק

טאפאס אמ.בי.אי בע"מ
)ח"פ 51-493844-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2018, התקבלה החלטה 
מרח'  חיים,  ישראל  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הברזל 23, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל חיים, רו"ח, מפרק

חוצות הירקון בע"מ
)ח"פ 51-373903-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל גודוביץ', מרח' דב 

הוז 20, תל אביב 6341613, טל' 050-7210218, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ישראל מאיר גודוביץ', מפרק

מסעדת כוכב התבור בע"מ
)ח"פ 51-276359-0(

)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 
 ,26.2.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
טבריה,   ,149 ת"ד   ,6 זכאי  בן  יוחנן  מרח'  יקותיאלי,  יריב 
למפרק   ,04-8577896 פקס'   ,050-7126769  ,04-8577899 טל' 

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.

יריב יקותיאלי, עו"ד, מפרק

מונביל אחזקות )1998( בע"מ
)ח"פ 51-267612-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
ביום 28.2.2018, התקבלה החלטה  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם דוכובנה, מרח' דגניה 14, 

שערי תקווה 4481000, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

שרותי בטיחות בע"מ
)ח"פ 51-556108-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.3.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח' שלמה  סויסה,  סמי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המלך 19, קריית גת, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סמי סויסה, מפרק
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המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.12.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב לביא, 

מרח' צייטלין 1, תל אביב, למפרק החברה.

יעקב לביא, עו"ד, מפרק

י.נ. טלליין בע"מ
)ח"פ 51-236916-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניות של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.11.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' 

בגין 5/3, יהוד 56478, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צביקה גרוס, מפרק

רוח צפון בע"מ
)ח"פ 51-082494-9(

)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 28.1.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודית למר, מרח' קיש 21, 

חיפה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

יהודית למר, מפרקת

מרכז למחזור נייר לתעשיה בע"מ
)ח"פ 51-100917-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי בהחלטה בכתב של בעל המניות 
היחידה של החברה, מיום 13.2.2018, התקבלה החלטה לפרק את 
החברה מרצון ולמנות את עו"ד צבי חוברס, מרח' אריאל שרון 4, 

גבעתיים, 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.

ע.ש.ן ניהול ויעוץ )1990( בע"מ
)ח"פ 51-144363-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.3.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
יהודה  מרח'  לוין,  אסתר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

בורלא 22, תל אביב, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אסתר לוין, מפרקת

אס.איי.אי אינפו החזקות בע"מ
)ח"פ 51-483764-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.3.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור נגל, מרח' ארניה 32, 

תל–אביב-יפו, טל' 03-7613401, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דרור נגל, מפרק

בול אפיליאייטס בע"מ
)ח"פ 51-527478-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כלליות  באסיפות  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
וביום   ,20.2.2018 ביום  שהתכנסו  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,28.2.2018
את עו"ד אבי אליהו, מרח' האמהות 9, אשקלון, למפרק החברה.

אבי אליהו, עו"ד, מפרק

אס. פי. יו. תוכנות בע"מ
)ח"פ 51-425349-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 



6372 ילקוט הפרסומים 7736, ו' בניסן התשע"ח, 22.3.2018

שיירפופס בע"מ
)ח"פ 51-490529-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.2.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

קרת חרשים בע"מ
)ח"פ 51-029664-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.2.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סבטה קיפניס, מרח' 

דרך השרון 6, בית יצחק, טל' 09-8944676, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

סבטה קיפניס, עו"ד, מפרקת

תבור אונליין בע"מ
)ח"פ 51-510634-2(

)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 בעלי המניות של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.2.2018, 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אליהו עמר, מרח' הלל יפה 11, חדרה, 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.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק

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

צבי חוברס, עו"ד, מפרק

מונטבוט טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-569540-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.2.2018, התקבלה החלטה 
מרח'  כהן,  אלירן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

צייטלין 1, תל אביב, טל' 03-5600047, 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.

אלירן כהן, עו"ד, מפרק

קאד מהנדסים בע"מ
)ח"פ 51-162217-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא בטאט, מרח' יגאל 

אלון 94, 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.

גיא בטאט, עו"ד, מפרק

אוטופטק פתרונות עיצוב ישראל בע"מ
)ח"פ 51-482368-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2018, התקבלה החלטה 
מרח'  אשכנזי,  גיל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ברקת 32, זכרון יעקב 3093677, טל' 077-2019434, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיל אשכנזי, עו"ד, מפרק
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מיום 25.9.2017, בדבר פירוק החברה מרצון, וכן ביטול מינויו של 
 ,8 רונן פריד, רח' המדע  יצחקוב, אצל עו"ד  מפרק החברה ארז 
רחובות, טל' 08-9450775, לרבות ביטול מלוא סמכויותיו כמפרק.

ארז יצחקוב, מפרק

גינות בר בע"מ
)ח"פ 51-179330-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר ביטול הליך פירוק מרצון
ומנהלי  המניות  בעלי  בישיבת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה הנ"ל התקבלה החלטה לבטל את הליך הפירוק מרצון 

של החברה ולהסיר את מינויו של מפרק החברה.

בר יניב, יו"ר האסיפה

אוון אי זי פאנד 1
)ש"מ 55-027715-6(

הודעה על העברת זכות בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,28.2.2018 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
וחובותיה  זכויותיה  את  מאז'יבוזי,  אווה  השותפה  העבירה 
ח"פ  בע"מ,  לנאמנויות  חברה  א.ר.נ  לידי  הנ"ל,   בשותפות 

51-486607-8, מרח' בית עובד 13, תל אביב 6721113.

רונן קנטור, עו"ד
בא כוח השותפות

מרום שירותים
)ש"מ 55-023285-4(

הודעה על שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי השותף המוגבל  ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975,  השותפויות 
מרדכי לבנת, העביר 1.3333% מהזכויות בשותפות )בסך 133.33 

שקלים חדשים(, בלא תמורה, לרביד פיק.

רביד פיק, מורשה חתימה

מרום שירותים
)ש"מ 55-023285-4(

הודעה על שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי השותף המוגבל  ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975,  השותפויות 
 133.33 )בסך  בשותפות  מהזכויות   1.3333% העביר  פיק,  משה 

שקלים חדשים(, בלא תמורה, לרביד פיק.

רביד פיק, מורשה חתימה

סולנטו 2
)ש"מ 55-027531-7(

הודעה על שינוי בהרכב השותפים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,12.3.2018 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
העביר השותף המוגבל סולאיר ישראל בע"מ, ח"פ 51-529822-3, 

את חלקו בשותפות לסולנטו 1, ש"מ 55-027532-5.
רונה רייכמן, עו"ד
באת כוח השותפות

ננודרמה בע"מ
)ח"פ 51-364718-0(

הודעה על כינוס אסיפת נושים
לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  נושים  אסיפת  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
16.00, במשרדי  16.4.2018, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס  החברה 
עורכי דין פיק פלג ושות', רח' כנרת 5, ב.ס.ר 3, קומה 16, בני 
ברק. לשם אשרור החלטות בנוגע לפירוק החברה ומינוי מפרק 

לחברה.
עופר פיק, עו"ד, מפרק  

א.י.ל.ן חשבונות ממוחשבות בע"מ
)ח"פ 51-104736-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק
הנ"ל  לחברה  מפרק  החלפת  על  הודעה  בזה  נמסרת 
הנמצאת בהליך פירוק מרצון; במקומה של עו"ד הילה אהרוני 

מונה ישראל יששכר למפרק החברה.

האסיפה הסופית תתקיים במועדה ביום 9.4.2018.

ישראל יששכר, מפרק

ישראל יששכר בע"מ
)ח"פ 51-265016-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק
הנ"ל  לחברה  מפרק  החלפת  על  הודעה  בזה  נמסרת 
הנמצאת בהליך פירוק מרצון; במקומה של עו"ד הילה אהרוני 

מונה ישראל יששכר למפרק החברה.

האסיפה הסופית תתקיים במועדה ביום 15.4.2018.

ישראל יששכר, מפרק

עמותת התמזגות ישראל סין 
)ע"ר 58-058142-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 30.3.2017, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, ממשרד דנהירש ושות', 

רח' יגאל אלון 88, תל אביב, למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

ר.י.א.ת.נ. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-306622-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,21.2.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
מיוחדת במניין חוקי לבטל את החלטתה הקודמת של החברה 
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

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

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הדיון

אברהם דיגל 22/35, איזיה וימן
קריית מוצקין

10:30ראשון לציון349994712618/06/201812/07/2018ראשון לציון

09:00קריות29987214401/06/201802/07/2018קריותאצ"ל 20, קריית יםדמיטרי ברבש

משה גושן 6, לימור סגל
קריית מוצקין

10:15קריות19905612301/06/201802/07/2018קריות

10:15קריות29796712912/06/201805/07/2018קריותמג'ד אל כרוםאיימן חמוד

הרצל 157/9, רותם כהן
מעלות-תרשיחא

10:00נצרת69990604107/06/201811/07/2018נצרת

10:15קריות129983310006/06/201802/07/2018קריותבאקה אל גרבייהמייסון דרובי

09:00קריות29843412106/06/201805/07/2018קריותורבורג 21/14, חיפהקארין לוי

09:50קריות510287111706/06/201825/06/2018קריותת"ד 199, רינתיהתמר כחלון

10:00נצרת502611061612/06/201817/09/2018נצרתנוג'ידאת-בועיינהאכרם נוג'ידאת

חטיבת הראל 43, ארז משה מורינו
כרמיאל

09:00קריות29825611418/06/201812/07/2018קריות

סעדיה פז 59/10, מקסים דיויאן
חיפה

10:30קריות29765113416/06/201809/07/2018קריות

נתן אלבז 12/6, אברהם פלנסיה
טירת כרמל

09:00קריות29811013115/06/201809/07/2018קריות

09:00קריות29981710915/06/201828/06/2018קריותת"ד 715, כרמיאלגמיל סואעד

ת"ד 8, טיבה גאזי עוביד
4045000

11:30ראשון לציון169995404518/06/201812/07/2018ראשון לציון

אלעזר החורני 9, קרן בן עמי
בית חשמונאי

10:00תל אביב500022101712/06/201811/12/2018תל אביב

ז'בוטינסקי 48, קולית אבנרי
רמת גן

11:00תל אביב019764608113/06/201815/01/2019תל אביב

10:00תל אביב019862413413/06/201821/01/2019תל אביבחנקין 64, חולוןקארן רוטנברג

 רינגלבלום 2,יורם אלבס
תל אביב

10:00תל אביב019969305413/06/201814/01/2019תל אביב

 הורד 1, אסיה בורמקין
מגדל העמק

11:00תל אביב019932033817/06/201811/12/2018תל אביב

אהרון מסקין פבל וייסרמן
45/2, באר שבע

10:00באר שבע149972897414/06/201813/09/2018באר שבע

10:00באר שבע159994899113/06/201803/10/2018באר שבענפתלי 22,קריית גתדלילה אריכא

10:00ירושלים39993313613/06/201816/09/2018ירושליםגד 13, ירושליםדורון משה צובלי

בית גוברין 36, ישראל סבן
רמת השרון

11:30ירושלים39980507913/06/201816/09/2018ירושלים

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             ___________

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




