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הודעה בדבר עדכון סכום היטל
לפי חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984-

ה

בהתאם לסעיף 11י לחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד( 11984-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם
בחודש דצמבר  2018לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר  ,2017מיום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר  )2019סכומי היטלי
ההטמנה לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת ,בשנת  ,2019המופיעים בתוספת לחוק ,הם כלהלן:
טור א'
סוג הפסולת

טור ב'
סוג האתר לסילוק

.1

פסולת מעורבת או פסולת יבשה

אתר לסילוק פסולת מעורבת

109.05

.2

פסולת יבשה

אתר לסילוק פסולת יבשה

72.70

.3

שאריות מיון פסולת

אתר לסילוק פסולת

109.05

.4

בוצה

אתר לסילוק פסולת מעורבת

145.40

.5

בוצה תעשייתית

אתר לסילוק פסולת

48.47

.6

פסולת בניין

אתר לסילוק פסולת

4.85

ט"ז בטבת התשע"ט ( 24בדצמבר )2018
			
(חמ )3-4552
			
___________
1

טור ג'
סכום היטל ההטמנה (בשקלים
חדשים לטונה) בשנת 2018

זאב אלקין
השר להגנת הסביבה

ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשס"ז ,עמ'  ;88י"פ התשע"ח ,עמ' .6256

הודעה על אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) ,התשל"ה1974-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ב(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) ,התשל"ה ,11974-אני מודיע
כי לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:

ת

יצרן
שם האמצעי
HUAWEI Technologies HUAWEI MS2372h-153 LTE USB Stick
Citrix
Citrix Virtual Apps and Desktop Main Server Components 1811

2.

Citrix Virtual Apps and Desktop Session Recording 1811

Citrix

3.

Citrix Storefront 1811

Citrix

4.

Citrix Workspace App for Linux 1808

Citrix

5.

Citrix Linux Virtual Delivery Agent 1811

Citrix

6.

Citrix Virtual Apps Self Service Password Reset 7.12

Citrix

7.

Citrix Virtual Desktops Self Service Password Reset 7.12

Citrix

8.

Citrix Content Collaboration QuickEdit for iOS 6.0

Citrix

9.

Citrix Content Collaboration QuickEdit for Android 6.0

Citrix

10.

Citrix Content Collaboration QuickEdit for Good 5.9.300

Citrix

11.

Citrix Content Collaboration QuickEdit for mobile editing 6.0

Citrix

12.

Citrix Content Collaboration QuickEdit for Endpoint Management 6.0

Citrix

13.

Citrix Content Collaboration WorxEdit 5.8

Citrix

14.

Citrix Content Collaboration QuickEdit 5.8

Citrix

15.

Citrix Content Collaboration Workflows 1.0

Citrix

16.

___________
1

1.

			

ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;45התשנ"ח ,עמ' .1107

4 644

ילקוט הפרסומים  ,8055י"ט בטבת התשע"ט27.12.2018 ,

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-001327, received on -27/12/2018 ,

17.

יצרן
Citrix

שם האמצעי
Citrix Content Collaboration Workflows for Endpoint Management 1.0

18.

Citrix

Citrix Gateway as a Service

19.

Citrix

Citrix Application Delivery Management System

20.

Citrix

Citrix Application Delivery Management Service Agent

21.

HP - Hewlett-Packard

HP PageWide Color 755dn (4PZ47A)

22.

HP - Hewlett-Packard

HP PageWide Color MFP 774dn (4PZ43A)

23.

HP - Hewlett-Packard

HP PageWide Color MFP 779dn (4PZ45A)

24.

HP - Hewlett-Packard

HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+ (Z5G75A)

25.

HP - Hewlett-Packard

HPE ProLiant BL460c Generation 10 Server Blade

26.

HP - Hewlett-Packard
Symantec

HPE Smart Array P204i-b SR Gen10 Controller
Sapphire x10D

29.

British
Telecommunications
Fortinet

30.

Fortinet

FortiCamera (FD40/FD20/FD20B/ MD40/ MD20/OB30/CB20/MB40/
SD20/SD20B/214B)
FortiAPCam 214B

31.

Fortinet

FortiRecorder (100D/200D/400D/VM)

32.

Fortinet

FortiExtender (100B/20D/40D)

33.

FireEye

FireEye File Malware Protection System (MPS) 5300/8300

34.

FireEye

FireEye File Protect FX 6500/FX 2500V

35.

FireEye

FireEye Web Malware Protection System (MPS) 1310 / 2310 / 4310 / 7300

36.

IBM

IBM Cloud Privare, 3.1.1

37.

IBM

IBM Cloud Privare Foundation, 3.1.1

38.

IBM

IBM Data Replication for DB2 Continuous Availability V1.1

39.

IBM

IBM Watson Studio Desktop

40.

IBM

Merge PACS 8.0

41.

IBM

IBM Blockchain Platform for IBM Cloud Private 1.0.0

42.

IBM

IBM Application Discovery for IBM Z V5.1.0 Bundle

27.
28.

Symantec Reporter 10.x

אודי אדם
המנהל הכללי של משרד הביטחון

)2018  בדצמבר5( כ"ז בכסלו התשע"ט
			
)2ה-3-1159 (חמ
			

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן
1982- התשמ"ב,)לפי תקנות התקנים (תו–תקן וסימן השגחה

 מתפרסמת בזה רשימת ההיתרים,11982- התשמ"ב,)(ג) לתקנות התקנים (תו–תקן וסימן השגחה13 בהתאם לתקנה
:21953- התשי"ג,(ב) לחוק התקנים11  בתוקף סמכותו לפי סעיף, שנתן מכון התקנים הישראלי,לסמן מצרכים בתו–תקן
המצרך שלגביו ניתן ההיתר
 פחמן:כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה
דו–חמצני

4645

שם בעל ההיתר

מספר ההיתר

אדמה מכתשים בע"מ

97583

תאריך מתן
ההיתר
18.07.2018

.1591 ' עמ,ק"ת התשמ"ב

1

.162 ' עמ,; התשע"ז30 ' עמ,ס"ח התשי"ג

2
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תאריך מתן
ההיתר

מספר ההיתר

המצרך שלגביו ניתן ההיתר

שם בעל ההיתר

18.07.2018

80462

א.ד .מיתקני משחק בע"מ

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול
תחזוקה באור יהודה  -גנים ציבוריים

18.07.2018

84524

ארקוטק  360גלובל בע"מ

מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים
ובמרחבים מוגנים :מסננים

18.07.2018

84525

ארקוטק  360גלובל בע"מ

מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים
ובמרחבים מוגנים :שסתומים

18.07.2018

84526

ארקוטק  360גלובל בע"מ

מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים
ובמרחבים מוגנים :מפוחים

18.07.2018

96408

גיל תייר  -אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול
תחזוקה במועצה האזורית תמר  -גני ילדים

18.07.2018

78082

הכוכב חברה לתעשיות מגופי מתכת
) (1987בע"מ

מגוף טריז עשוי מתכת

18.07.2018

89536

השרון ( )1987בע"מ

חלונות :חלונות אלומיניום

18.07.2018

97196

לאריספלסט בע"מ

מוספים לבטון ולדייס :מוספים לבטון

18.07.2018

95082

מפעלי חמצן וארגון בע"מ

כימיקלים לטיפול במים המיועדים למי
שתייה :פחמן דו–חמצני

18.07.2018

92938

פיקסאפ בע"מ

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול
תחזוקה בשמשית  -יישוב קהילתי  -גנים
ציבוריים

18.07.2018

98923

פיקסאפ בע"מ

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול
תחזוקה בשמשית  -יישוב קהילתי  -גני ילדים

18.07.2018

89606

פלסים תשתיות בע"מ

מערכות צנרת פלסטיק  -צינורות ואבזרים
מפוליאתילן להספקת מים ,לתיעול ולביוב
בלחץ :התאמת המערכת לייעודה

18.07.2018

93919

רמז שרותי סחר

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול
תחזוקה בבית חולים סורוקה  -באר שבע -
גנים ציבוריים

15.08.2018

93953

א.ל .טכנולוגיות פיקוד ובקרה בע"מ

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

15.08.2018

78420

אי.וי.קי
AVK INTERNATIONAL A/S

מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים
גזיים :התאמת המערכת לייעודה

15.08.2018

100296

אלקטרו-מתג קצנשטיין בע"מ

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

15.08.2018

100297

אלקטרו-מתג קצנשטיין בע"מ

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

15.08.2018

99025

בלוקל רביד

בלוקי בטון :בלוקי קיר

15.08.2018

93463

דורות מגופי פיקוד ובקרה בע"מ

מגוף טריז עשוי מתכת
אתר ייצורANHUI REDSTAR VALVE :
CO.LTD

15.08.2018

88163

טים חן גוונים  2007בע"מ

פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים:
פרופילים מוגמרים

)RED STAR (DUNAN
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תאריך מתן
ההיתר

שם בעל ההיתר

מספר ההיתר

המצרך שלגביו ניתן ההיתר

15.08.2018

97832

לירון עזרא הפי-לי

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול
תחזוקת רבי מרחב ברחבי הארץ

15.08.2018

96262

מהדי חרפאני ובניו בע"מ

בלוקי בטון :בלוקי קיר

15.08.2018

90341

סופקו אינטרנשיונל בע"מ

תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים
דומים :תקעים ובתי תקע חד–מופעיים לזרם
שאינו גדול מ– 16אמפר  -דרישות כלליות

15.08.2018

91051

סופקו אינטרנשיונל בע"מ

קוצבי זמן לתאורת חדרי מדרגות ,להפעלת
מחממי מים חשמליים ומזגני אוויר

15.08.2018

96638

CEMANTRA / JORDAN

צמנט :צמנט רגיל

15.08.2018

92336

עידן הנדסת מעליות ושירותים  2016בע"מ

מעליות :דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה -
מעליות חשמליות
אתר ייצורFABRICACION DE :
)ELEVADORES SL(FELESA

15.08.2018

100090

פאבריקישיין -

15.08.2018

84543

15.08.2018

98721

FABRICACION DE
)ELEVADORES SL(FELESA

מעליות :דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה -
מעליות חשמליות

פלסאון ישראל שיווק והפצה בע"מ

מערכות צנרת פלסטיק למיתקני מים חמים
וקרים בתוך בניינים  -פוליפרופילן :התאמת
המערכת לייעודה מערכת צינורות ואבזרים
PPR-CT' ,PPR

פלסים תשתיות בע"מ

מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים
וחמים) בתוך הבניין :מערכות פוליפרופילן
אתר ייצורPESTAN D.O.O :

15.08.2018

93796

קרטיק שרותי חשמל בע"מ

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

15.08.2018

98528

ר .אייל מערכות בע"מ

מערכת לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים
ובמרחבים מוגנים :שסתומים

15.08.2018

98529

ר .אייל מערכות בע"מ

מערכת לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים
ובמרחבים מוגנים :מערכות בעלות מסנן יחיד
 -תכן ,התקנה ותחזוקה

17.09.2018

88945

א.ד .מיתקני משחק בע"מ

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול
תחזוקה במועצה המקומית קצרין  -גנים
ציבוריים

17.09.2018

97984

א.מ.ק.ו הנדסה בע"מ

מטפים מיטלטלים של אבקה ושל גז סניקה
המוחסנים במשותף :המטפה

17.09.2018

93823

גדא אביזרי רישוי ( )1983בע"מ

לוחיות זיהוי לכלי רכב
אתר ייצורERICH UTSCH AG :

17.09.2018

96557

17.09.2018

98596

BANNINGER KUNSTSTOFF

PESTAN D.O.O

ERICH UTSCH AG
האפיפס -

צמנט :צמנט רגיל

SLAIRETAM GNIDLIUB SPYLAH
A.S
מי שלל-שלל איליקו
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מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי
 סינון וטיהור :מערכות ,למעט מערכותאוסמוזה הפוכה

4647
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תאריך מתן
ההיתר

מספר ההיתר

המצרך שלגביו ניתן ההיתר

שם בעל ההיתר

17.09.2018

82258

פיקסאפ בע"מ

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול
תחזוקה במועצה המקומית כפר כמא  -גני ילדים

17.09.2018

93106

פיקסאפ בע"מ

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול
תחזוקה בגבעת אלה  -יישוב קהילתי

17.09.2018

84558

פלסים תשתיות בע"מ

מערכות צנרת פלסטיק להספקת מים ,לתיעול
ולביוב (תת–קרקעיים ועל–קרקעיים) בלחץ -
פוליוויניל כלורי קשיח ( :)PVC-Uהתאמת
המערכת לייעודה

17.09.2018

98722

פלסים תשתיות בע"מ

מערכת צנרת פוליוויניל כלורי קשיח ()PVC-U
לתיעול ולביוב תת–קרקעיים בלא לחץ :דרישות
ושיטות בדיקה
אתר ייצורPESTAN D.O.O :

17.09.2018

95973

פלעד ח.י .תעשיות בע"מ

מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים ,לתיעול
ולביוב (תת–קרקעיים ועל–קרקעיים) בלחץ
פוליוויניל כלורי קשיח ( :)PVC-Uהתאמת
המערכת לייעודה

PESTAN D.O.O

05.09.2018

100700

תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ

דבקים לאריחים :הגדרות ודרישות

05.09.2018

100701

תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ

טיח :דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט
לטיח

05.09.2018

100702

תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ

טיח :דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט
לטיח

05.09.2018

100703

תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ

טיח :דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט
לטיח

05.09.2018

100704

תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ

טיח :דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט
לטיח

05.09.2018

100801

תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ

מערכות בידוד תרמי בבניינים  -מערכת טיח
תרמי פנימי

05.09.2018

100802

תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ

מערכות בידוד תרמי בבניינים  -מערכת טיח
תרמי חיצוני

05.09.2018

100803

תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ

מערכות בידוד תרמי בבניינים  -מערכת טיח
תרמי פנימי

05.09.2018

100804

תעשיות רדימיקס (ישראל) בע"מ

חומרי מילוי למשיקים רגילים בין אריחים:
דרישות ,מיון וכינוי

28.10.2018

96297

גנית פארק בע"מ

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול
תחזוקה במועצה המקומית קריית טבעון -
גני ילדים

28.10.2018

93329

חן ענבל שירותים

מיתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות
ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות -
ייצור והתקנה

28.10.2018

93330

חן ענבל שירותים

מיתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות
ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים
ולמיתקני נענוע  -ייצור והתקנה

4 648
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תאריך מתן
ההיתר

מספר ההיתר

שם בעל ההיתר

המצרך שלגביו ניתן ההיתר

28.10.2018

97765

חן ענבל שירותים

מיתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות
ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה -
ייצור והתקנה

28.10.2018

88988

כרומגן אגש"ח בע"מ
NOBEL INTERNATIONAL EAD

מחממי מים חשמליים  -מחממים בעלי ויסות
תרמוסטטי ובידוד תרמי
אתר ייצורNOBEL INTERNATIONAL :
EAD

14.11.2018

86301

און בורד הנדסה ומיתוג בע"מ

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

14.11.2018

87318

א.ד .מיתקני משחק בע"מ

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול
תחזוקה בקרית גת  -גנים ציבוריים

14.11.2018

91844

א.ר.ט עולם הספורט בע"מ

מיתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי
השגחה :דרישות בטיחות כלליות ושיטות
בדיקה
אתר ייצורINTER ATLETIKA - :
UKRAINE

14.11.2018

94955

אלו את ניצן בע"מ

מיתקני משחקים :דרישות בטיחות נוספות
ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה -
ייצור והתקנה

14.11.2018

102688

אסטרון מנעולי ירדני בע"מ

מנעול רב–בריחים ומנעול בעל בריח אורכי
לדלת סובבת

14.11.2018

90822

גנית פארק בע"מ

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול
תחזוקה במועצה המקומית להבים  -גנים
ציבוריים

14.11.2018

90824

גנית פארק בע"מ

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול
תחזוקה במועצה המקומית להבים  -גני ילדים

14.11.2018

94378

HAS CELIK KABLO SAN.TIC.A.S

כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים
נקובים שאינם גדולים מ– 450/750וולט:
כבלים בלא מעטה המיועדים לתיול קבוע

14.11.2018

89629

היי–טק גרמני להנדסת חשמל  -ג.ב.
הנדסת חשמל

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

14.11.2018

100457

לב חשמל הנדסה וביצוע בע"מ

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

14.11.2018

82263

נ.ע .לבה בע"מ

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח,
לתחזוקה ולתפעול
תחזוקה בנחל ארז ירושלים  -גנים ציבוריים

14.11.2018

80600

ס.ס .לוחות חשמל ובקרה

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

14.11.2018

82286

ע.ש.ר לוחות חשמל בע"מ

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

14.11.2018

96399

קבוצת ארד דליה בע"מ

מדידת זרימת מים במובלים סגורים טעונים
במלואם  -מדי מים למי שתייה קרים ולמים
חמים :דרישות
אתר ייצורARAD CHINA :

- TURKEY

ARAD CHINA
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הערה :פירוט הדגמים של המוצרים שלגביהם ניתנו ההיתרים נמצא במשרדי מכון התקנים.
ה' בטבת התשע"ט ( 13בדצמבר )2018
				
(חמ -3-290ה)1

אילן כרמית
ממלא מקום המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן
לפי תקנות התקנים (תו–תקן וסימן השגחה) ,התשמ"ב1982-

בהתאם לתקנה (14ג) לתקנות התקנים (תו–תקן וסימן השגחה) ,התשמ"ב ,11982-ובהתאם לסעיף (11ב) לחוק התקנים,
התש"יג ,21953-אני מודיעה כי בוטל תוקפם של ההיתרים המפורטים להלן ,לסמן מצרכים בתו–תקן וההיתרים האמורים
נמחקו מרשימת ההיתרים:
היצרן

מספר
ההיתר

המצרך

אדקס תעשיות בע"מ

71679

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

אורי ורדי  -מיתקני משחק בע"מ

88345

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח ,לתחזוקה
ולתפעול
תחזוקה בפרדסיה  -גנים ציבוריים

88346

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח ,לתחזוקה
ולתפעול
תחזוקה בפרדסיה  -גני ילדים

88347

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח ,לתחזוקה
ולתפעול
תחזוקה בפרדסיה  -בתי ספר

א.ג.ס.פ בע"מ

83949

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

א.ד .מיתקני משחק בע"מ

50718

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח ,לתחזוקה
ולתפעול
תחזוקה באביחיל  -גנים ציבוריים

78379

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח ,לתחזוקה
ולתפעול
תחזוקה במועצה האזורית הר חברון  -גני ילדים

אלי מאיר  -אלום תריס חדרה בע"מ

2429

חלונות :חלונות אלומיניום

אל-מור חן בע"מ

16342

חלונות :חלונות אלומיניום

אלקטרה קצנשטיין בע"מ  -חיפה

71734

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

אלקטרו מתכת הנדסת חשמל בע"מ

71666

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

72633

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

אלקטרו  -מת"ג בע"מ

70799

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

אמלין שיווק בע"מ

77574

צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר ובלא תפר
לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש

Tianjin Baolai Steel Industry Group
בלוקי חוצה שומרון ( )2001בע"מ
1

ק"ת התשמ"ב ,עמ' .1591

2

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162

4 650

אתר ייצורTianjin Baolai Steel Industry Group :
71549

בלוקי בטון :בלוקי קיר
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היצרן

מספר
ההיתר

המצרך

בלוקל רביד

49752

בלוקי בטון :בלוקי קיר

גיל תייר  -אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ

78138

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח ,לתחזוקה
ולתפעול
תחזוקה בכפר שמריהו  -גנים ציבוריים

78139

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח ,לתחזוקה
ולתפעול
תחזוקה בכפר שמריהו  -גני ילדים

78140

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח ,לתחזוקה
ולתפעול
תחזוקה בכפר שמריהו  -בתי ספר

78159

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח ,לתחזוקה
ולתפעול
תחזוקה בעיריית הרצליה  -גנים ציבוריים

דיפוכם-עמגל (ייצור כימיקלים) בע"מ

42121

כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה :תמיסת אמוניה

HUNAN XIANGHUI METAL PRODUCTS
CO.LTD - CHINA

70484

פלדה לדריכת בטון :גדילים

WUHAN IRON & STEEL RIVER NORTH
GROUP - CHINA

710517

פלדה לדריכת בטון :גדילים

WELL SHIN TECHNOLOGY CO.LTD

64875

תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים:
תקעים ובתי תקע חד–מופעיים לזרם שאינו גדול מ–61
אמפר  -דרישות כלליות

460

מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים)
בתוך בניינים :פוליוויניל כלורי קשיח ()PVC-U

חוליות אגש"ח בע"מ

20009

צינורות ואבזרים מפוליאתילן :מערכות לסילוק שפכים
(קרים וחמים) בבניינים :דרישות

43133

צינורות ואבזרים מפוליאתילן :מערכות לסילוק שפכים
(קרים וחמים) בבניינים :דרישות

חש-און לוחות והנדסת חשמל בע"מ

62050

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :לוחות הספק

ט.ב.ק חמרי בנייה בע"מ

66445

מצעים לחיפויי רצפה וציפוי גימור לרצפות :פנים

ט.ל .רהיטי תינוקות בע"מ

1861

מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש דרישות
בטיחות

38109

יחידות החתלה :יחידות החתלה לשימוש ביתי  -דרישות
בטיחות

61589

מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש דרישות
בטיחות

77787

חלונות :חלונות אלומיניום

77788

חלונות ותריסים מותקנים באתר :חלונות ביטחון פנימיים
במרחבים מוגנים

51967

מערכות צנרת פלסטיק למיתקני מים חמים וקרים בתוך
בניינים  -פוליאתילן מצולב :התאמת המערכת לייעודה

מולטי דורלוק בע"מ

מצרפלס תעשיות בע"מ

יצרן צינורות מצרפלס
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מספר
ההיתר

היצרן

72743

מתקן-גן (מ.א) בע"מ

המצרך
מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח ,לתחזוקה
ולתפעול
תחזוקה במועצה המקומית בני עייש  -מוסדות חינוך

72744

מיתקני משחקים :מדריך להתקנה ,לפיקוח ,לתחזוקה
ולתפעול
תחזוקה במועצה המקומית בני עייש  -גנים ציבוריים

74362

מנורות :מנורות קבועות  -למטרות כלליות

נובו לייטינג תעשיות בע"מ

74363

מנורות :דרישות מיוחדות  -מנורות גומחה

77538

מנורות :דרישות מיוחדות מנורות לתאורת חירום

78862

צמנט :צמנט רגיל

78863

צמנט :צמנט רגיל

נ.ס .בטון הכרמל בע"מ

66934

טיח :דרישות כלליות ושיטות בדיקה של מלט לטיח

ניו לייט לסרי ייצור ושיווק גופי תאורה בע"מ

67574

מנורות :דרישות מיוחדות

72412

מנורות :דרישות מיוחדות

נירלט בע"מ

42738

צבעי תחליב מימי רחיצים לשימוש פנימי

סימנט אי אס

78007

צמנט :צמנט רגיל

NUH CIMENTO SANAYI A.S

HERECLES GENERAL CEMENT COMPANY
VOLOS
75531

צמנט :צמנט רגיל

סימנט אי אס

65599

צינורות פלדה מצופים בציפוי מגן  -ציפוי חיצוני
בפוליאתילן המיוצר בשיחול  -ציפוי תלת–שכבתי

68840

צינורות פלדה ואבזריהם לשימוש כללי בעלי ציפוי פנימי
במלט צמנט

צימנטאס

36605

צמנט :צמנט רגיל

CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI
TURK A.S

78534

צמנט :צמנט רגיל

תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע"מ

47503

מזגני אוויר :דרישות בטיחות ודרישות פעולה

HERECLES GENERAL CEMENT CO. MILAKI
עדיגל תעשיות צנרת בע"מ

ה' בטבת התשע"ט ( 13בדצמבר )2018
(חמ -3-290ה)1
				

		

אילן כרמית
ממלא מקום המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה על מיזוגי חברות
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-

בהתאם לסעיף (21ב) לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ,11988-אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:
1

ס"ח התשמ"ח ,עמ' .128

4 652
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מס' מיזוג
023922

שמות החברות המתמזגות
קבוצת גליקסמן השקעות ג'י.איי.ג'י בע"מ

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
גידול ושיווק פרגיות להטלה -תעשיית הביצים

פרגיות ירושלים (מקבוצת תדמיר ניהול
והפעלה ( ))2006בע"מ
025444

025835
027992
028053

027750

027932
027950
028093

026533

 - Medtronic plcבאמצעות גיוון אימג'ינג
בע"מ

ייצור מכשור רפואי ומערכות הדמיה

אורידיון מדיקל  1987בע"מ

ייצור מכשור רפואי ומערכות הדמיה

אורידיון מערכות בע"מ

ייצור מכשור רפואי ומערכות הדמיה

קובידיאן ישראל אחזקות בע"מ
בלינום בע"מ

ייצור מכשור רפואי ומערכות הדמיה

מזור רובוטיקה בע"מ

פיתוח מערכות רובוטיות לניתוחי עמוד שדרה ומוח

מוריה נשר בע"מ

אחזקה וניהול בתי אבות

מור ר.ק .סחר והפצה בע"מ

סחר בחומרי ניקיון וטואליטיקה

מלונות אסטרל בע"מ

ניהול אחזקה והפעלה של בתי מלון

נאות חוף האלמוג  1990בע"מ

חברת אחזקות

דניאל ביוטק בע"מ

אספקת מוצרים ביולוגיים לייצור תרופות; אספקת
רכיבים ביולוגיים וטכנולוגיות לחקר הגנום; אספקת
רכיבים ביולוגיים למעבדות בתחום הביולוגיה

דה-גרוט ציוד למעבדות בע"מ

ייבוא ,אספקה ,שיווק ומכירה של מוצרים מתכלים
לשימוש במעבדות מחקר

דה-גרוט מדיקל ( )1993בע"מ

ייבוא ,אספקה ,שיווק ומכירה של מוצרים מתכלים
לשימוש במעבדות רפואיות

תדיראן טלקום-שירותי תקשורת בישראל  -פיתוח ,שיווק ,הפצה ואחזקה של ציוד תקשורת
שותפות מוגבלת
לעסקים ומוקדי שירות
יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ

ייבוא שיווק והפצה של מוצרי אלקטרוניקה ,מוצרי
חשמל ביתיים ומוצרי תקשורת

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

ייזום נכסי נדל"ן ופיתוח מקרקעין

אפריקה ישראל נכסים בע"מ

ייזום נכסי נדל"ן ופיתוח מקרקעין

אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ

ייזום נכסי נדל"ן ופיתוח מקרקעין

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ייזום נכסי נדל"ן ופיתוח מקרקעין

דן קפיטל תשתיות והשקעות פיננסיות בע"מ תשתיות מים וטיהור מי שפכים
שורק התפלה בע"מ

זיכיון להפעלת מיתקן התפלת מי ים בשורק

I.D.E. Technologies Ltd.

הקמה והפעלה של מיתקני התפלה של מי ים

יינות ביתן החזקות בע"מ

ייצור ,שיווק והפצה של מוצרי מזון ומוצרי צריכה;
ייבוא כלי בית ומוצרי מזון; שירותי הסעדה; הפעלת
מועדון לקוחות מבוסס אשראי ונדל"ן מניב

גיל-דר ייזום ובניה בע"מ

מתן שירותי אחסנה ,ליקוט והפצה של מוצרי מזון
בקירור והקפאה

חרושת חומרי נפץ בע"מ

חרושת  -ייצור ושיווק של חומרי נפץ

ישפרא החברה הישראלית למחקר מוצרים
בע"מ

ישפרא/יש אן  -ייצור ושיווק של מוצרי אל–הרג
ובכלל זה אמצעים לפיזור הפגנות וציוד מגן

לוגיסטימן ג.ר .בע"מ
רונן קקו
027999

יש אן הנדסה וטכנולוגיה בע"מ
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מס' מיזוג
028801

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות
פי.סי.בי טכנולוגיות בע"מ

ייצור מעגלים מודפסים ובהרכבה של רכיבים
אלקטרוניים על גבי מעגלים מודפסים

אי.אמ.אס אלקטרוניקה בע"מ

הרכבת מוצרים ורכיבים אלקטרוניים

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים ,בשעות
העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות.www.antitrust.gov.il :
כ"ז בכסלו התשע"ט ( 5בדצמבר )2018
(חמ -3-2156ה)1

		
			

מיכל הלפרין
הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על מיזוגי חברות
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בהתאם לסעיף (21ב) לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ,11988-אני מודיעה על הסכמתי -
א .לאישור המיזוגים כלהלן:
מס' מיזוג
018390

שמות החברות המתמזגות
החברה הישראלית לצמיגי חקלאות בע"מ

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
ייבוא ,שיווק והפצה של צמיגים

ראלי אביזרי תנועה בע"מ
דקה צמיגים בע"מ
021915

023146

The Walt Disney Company

הפקת סדרות וסרטים

TWDC Holdco 613 Corp.

הפקת סדרות וסרטים

WDC Merger Enterprises I, Inc.

הפקת סדרות וסרטים

WDC Merger Enterprises II, Inc.

הפקת סדרות וסרטים

Twenty-First Century Fox Inc.

הפקת סדרות וסרטים

אליהו אליקים
מ.א.מ.א ייזום בע"מ
איסכור שירותים פיננסיים בע"מ

023883
023935
024250

ייבוא ,ייצור ,עיבוד ושיווק של מתכות לבניין

קדמה פלדה שותפות מוגבלת

קרן השקעות

ג'י וואן טכנולוגיות מיגון בע"מ

אבטחה ומיגון במתח נמוך

ד.ר .המרכז לאבטחה ומיגון בע"מ

אבטחה ומיגון במתח נמוך

א.נ.מ.נ מוריה קפיטל בע"מ

סיעוד ובתי מסחר לתרופות

כרמל בית מסחר לתרופות בע"מ

בית מסחר לתרופות

The Carlyle Group

קרן השקעות המנוהלת ע"י קבוצת  .Carlyleהקרן
פעילה בישראל במספר תחומים ובהם תקשורת,
קמעונאות (אופנה) ,בריאות ,כימיקלים

B&B Italia S.p.A.

ייצור והפצה של ריהוט וגופי תאורה לבית ומפעילה
כמה חנויות ברחבי העולם

Flos S.p.A.
Louis Poulsen A/S
CEP IV Daisy S.a.r.l.
Omega Opportunities Group S.a.r.l.
Bromptou Design III S.a.r.l
Lusury Design Holdings III S.a.r.l
Luminous Designs Collection S.a.r.l.
1

ס"ח התשמ"ח ,עמ' .128

4 654

ילקוט הפרסומים  ,8055י"ט בטבת התשע"ט27.12.2018 ,

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-001327, received on -27/12/2018 ,

מס' מיזוג
024259

שמות החברות המתמזגות
BASF SE

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
ייצור כימיקלים לתעשיות הנייר וטיפול במים

CD&R Seahawk Holdings L.P
024403

Solenis International L.P

ייצור כימיקלים לתעשיות הנייר וטיפול במים

Fortive Corporation

ייצור חומרי חיטוי ועיקור לתעשייה רפואית

Ethicon Inc.
Advanced Sterilization Product Services Inc
Johnson & Johnson
024425

024912

ג'נריישן קפיטל בע"מ

קרן השקעות פרטית

רפק אנרגיה בע"מ

ייצור חשמל

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ

ייצור חשמל

מיכפל  -מיקרו מחשבים ( )1983בע"מ

שירותי תוכנה

פתרונות אפקטיביים בע"מ

שירותי תוכנה

פמי שירותי רפואה בע"מ

שירותי תוכנה

וואנקום בע"מ

שירותי תוכנה

אברהם פרץ
אייל יעקב גורן
נתן פרקש
ב .לביטול תנאי מיזוג כלהלן:
מס' מיזוג
1627

שמות החברות המתמזגות
שופרסל בע"מ

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה

רשת המזון של שקם בע"מ
ביטול כל תנאי המיזוג שנקבעו.
המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים ,בשעות
העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות.www.antitrust.gov.il :
י"ז בכסלו התשע"ט ( 25בנובמבר )2018
(חמ -3-2156ה)1

		
			

מיכל הלפרין
הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) ,התשס"ב,2002-
ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק) ,התשנ"ג1992-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (4ד) לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק),
התשס"ב( 12002-להלן  -צו תחנות תדלוק) ,וסעיף  2לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי
נפט בשער בית זיקוק) ,התשנ"ג( 21992-להלן  -צו מוצרי נפט) ,אני מודיע לאמור:
1
2

ק"ת התשס"ב ,עמ'  ;909י"פ התשע"ט ,עמ' .2801
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;262י"פ התשע"ט ,עמ' .2801
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 .1מיום כ"ד בכסלו התשע"ט ( 2בדצמבר  ,)2018המחירים המרביים של מוצרי בנזין בתחנות תדלוק הם כמפורט להלן:
בנזין  95אוקטן
נטול עופרת

המוצר

א .מחיר לליטר בתחנה (כולל  17%מע"מ)

6.01

ב .מחיר לליטר בתחנה באילת

5.13

תוספת בעד שירות מלא:

בכל הארץ (כולל מע"מ)  0.21 -שקלים חדשים לליטר.
באילת (לא כולל מע"מ)  0.18 -שקלים חדשים לליטר.
 .2מיום כ"ג בכסלו התשע"ט ( 1בדצמבר  ,)2018המחירים המרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק כאמור בצו מוצרי נפט
הם כמפורט להלן:
טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

טור א'
מוצר נפט

(לא כולל בלו)

מזוט כבד 3.5% 4000

1,419.52

זפת 80/100

1,565.90

זפת ה.ב.

1,490.53

כ"א בכסלו התשע"ט ( 29בנובמבר )2018
							 חן בר יוסף
(חמ -3-2152ה)1

מנהל מינהל הדלק והגז

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' כס/מק/26/1/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5056התשס"ב ,עמ'  ,1546מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה כפר סבא ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות הבעלות
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,7772
התשע"ח ,עמ'  ,7137תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכפר סבא ,בגוש  ,9078ששטחה וייעודה כלהלן:

חלקה

חלקי חלקה
( 10לשעבר גוש ,7502
חלקי חלקות )63 ,19 ,17

( 11לשעבר גוש ,7502
חלקי חלקות )17 ,61
( 12לשעבר גוש ,7502
חלקי חלקות )61 ,19 ,17

שטח החלקה (מ"ר) שטח הפקעה (מ"ר)
14,978

כ–5,820

שב"צ  -חלק מזרחי

7,450

בשלמות

שצ"פ

15,795

כ–14,810

שצ"פ

ו' באב התשע"ח ( 18ביולי )2018
							
(חמ )3-4
			
		
___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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ייעוד

צביקה צרפתי
יושב ראש הוועדה המקומית
			
לתכנון ולבנייה כפר סבא
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הודעות לפי חוק העמותות
הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה כי כעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו יימחקו שמות העמותות שלהלן מפנקס העמותות,
זולת אם ינתן טעם שלא לעשות כן והעמותות יחוסלו:
שם העמותה

מס' עמותה
58-002-541-9

ארגון שכונת העוני

58-002-678-9

"קרן הכשרה"

58-003-840-4

קרן ע"ש ד"ר משה שניצר למימון פעולות אקדמיות לעידוד התפתחות המשק והחברה בישראל

58-030-423-6

מיראס  -מורשת יהדות אירן לתודעה היהודית (ע"ר)

58-031-821-0

"רוחמה" קרן להשתלת כליה (ע"ר)

58-032-370-7

"נר-רם" עמותה לקידום איכות החיים והמורשת בשכונות (ע"ר)

58-034-600-5

ידידי כירורגית ילדים בית חולים מאיר (ע"ר)

58-045-609-3

בלוק  -לקידום אמנות ,תרבות ומרחב (ע"ר)

58-047-479-9

עמותת עלה הזית (ע"ר)

58-049-016-7

המרכז ע"ש טברסקי השל (ע"ר)

58-050-455-3

עמותת סביבה-חברה-קיימות (ע"ר)

58-053-947-6

חסדי האר"י (ע"ר)

58-054-071-4

אגודת הסטודנטים אורות (ע"ר)

58-054-323-9

תורת אריה (ע"ר)

58-055-081-2

אנואר אלקלעה (ע"ר)

58-056-114-0

עבודה שבגוף (ע"ר)

58-056-715-4

בית האומה חיפה (ע"ר)

58-058-220-3

מרכז שדמה (ע"ר) )SHDEMA CENTER (R.A.

58-058-272-4

העמותה לקידום המודעות למניעת נזקי רעידות אדמה (ע"ר)

58-058-849-9

נווה צאלים  -חינוך ,שיקום וטיפול (ע"ר)

58-059-639-3

קרן התרומה הישראלית (ע"ר)

58-059-766-4

כפאח  -תנועה חברתית פוליטית (ע"ר)

58-059-922-3

מדורגי אלקנה (ע"ר)

58-060-232-4

עמותה לתמיכה בבעלי עסקים זרים (ע"ר)

58-060-527-7

טבעוני אמיתי (ע"ר)

58-061-045-9

נווה צאלים  -חינוך ,שיקום וטיפול (ע"ר)

58-061-228-1

אחד העם  -להגנה על הזכויות הכלכליות של הציבור (ע"ר)

58-063-045-7

פמלי ממבר (ע"ר) )family member (R.A.

58-066-105-6

שומרים על ארלוזורוב (ע"ר)

א' בסיוון התשע"ח ( 15במאי )2018

אביטל שרייבר
ס/ראש התאגידים (מלכ"רים)

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה לפי סניף  59לחוק העמותות ,התש"ם ,1980-כי העמותות הרשומות להלן נמחקו מפנקס העמותות,
ואולם חבותו של כל נושא משרה וחבר בה תימשך ותיאכף כאילו לא נמחקה העמותה:
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שם העמותה

מס' עמותה
58-001-239-1

מרכז ע"ש ישראל ברזילי ז"ל לאיזור לכיש והדרום

58-006-400-4

על"מ  -עמותה למען מוגבלים

58-018-629-4

מוסדות חינוך חב"ד ראשון לציון

58-021-933-5

עליות שמעון מצאצאי מהרי"ץ עץ חיים

58-022-108-3

בית כנסת תפארת ישראל ותלמוד תורה מושב עמקא

58-026-154-3

עמותת אחווה וידידות לעולי קווקז חדרה

58-030-975-5

העמותה לטיפוח רב-תרבותית (עלט"ר) (ע"ר)

58-031-972-1

יד מושטת  -לב פתוח (ע"ר)

58-032-949-8

עמותה לזכר דגלי (ע"ר)

58-034-873-8

עמותת נפגעי מפעל הפיס (ע"ר)

58-035-793-7

יד חיים צבי (ע"ר)

58-037-115-1

אתם לא לבד (ע"ר)

58-037-417-1

ארגון מועדוני הצלילה (ע"ר)

58-038-878-3

קרן עידוד לבעלי תשובה (ע"ר)

58-041-501-6

עמותת תושבי שכונת תל-ברוך בת"א לניהול ביהכ"נ ומוסדות התרבות בשכונה (ע"ר)

58-041-944-8

קהילה ספרדית נופי אביב (ע"ר)

58-043-134-4

עמותת ידידי "שפרירים" לקידום פעילויות חינוך ,ספורט ,רווחה ושיקום (ע"ר)

58-043-667-3

קדושת לוי ע"ש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זיע"א (ע"ר)

58-043-746-5

מתנדבים למען ארץ הקודש (ע"ר)

58-043-990-9

טבור  -העמותה לאימוץ בין ארצי (ע"ר)

58-044-179-8

אלמטאף  -בזמר (ע"ר)

58-044-850-4

גלי מסכתא (ע"ר)

58-046-989-8

עמותת אחווה  -ליווי רוחני (ע"ר)

58-047-434-4

נתיבות שלמה  -תפרח (ע"ר)

58-047-611-7

שולחן עגול  - 7שוהם מודיעין (ע"ר)

58-047-621-6

מוסדות דרך מנחם ביתר עילית (ע"ר)

58-048-436-8

טספה תקווה  -העמותה לקידום אומנויות הבמה והספורט בקרב בני העדה האתיופית (ע"ר)

58-049-154-6

עמותה ישראלית למחלת לוקמיה לימפתית כרונית (ע"ר) )ISRAELI CLL ASSOCIATION (R.A

58-049-579-4

עמותת לימן ספרא וסייפא (ע"ר)

58-050-824-0

קינדיל (ע"ר)

58-050-956-0

אלווין קלאב (ע"ר)

58-051-575-7

שיבולים (ע"ר)

58-051-744-9

קרטוקונוס (ע"ר)

58-051-771-2

עמותת הגליל לטלסמיה ואנמיה חרמשית (ע"ר)

58-052-096-3

פורום אחיות ראומטולוגיות (ע"ר)

58-052-403-1

קשתות הירדן (ע"ר) )Jordan Arcs (R.A.

58-053-894-0

עמותת אל-מל  -כפר סלאמה (ע"ר)

58-054-982-2

שומרי משמרת הקודש (ע"ר)

58-055-016-8

עמותת הורים בית ספר אלונים מודיעין (ע"ר)
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שם העמותה

מס' עמותה
58-055-102-6

עמותת הוקי גלגליות אלונה בנימינה גבעת עדה (ע"ר)

58-055-260-2

העמק המערבי  -העמותה לקידום ההישגים והערכים החינוכיים בביה"ס העמק המערבי (ע"ר)

58-056-609-9

בגלל הרוח  -המרכז לצעירים בירושלים (ע"ר)

58-057-490-3

לב לתינוק (ע"ר)

58-058-198-1

מחלימים (ע"ר)

58-058-282-3

עמותת המרכז לניהול מיזמים לתרבות ,חינוך וחברה בקרית גת (ע"ר)

58-058-283-1

העמותה למען ההגנה והבטחון לנזקקים בקרית גת (ע"ר)

58-058-284-9

עמותת החינוך הכללי ושיפור מעמד התלמיד והסטודנט בקרית גת (ע"ר)

58-059-299-6

עמותה ע"ש האמנים מרגלית וויקטור חלוואני בעיר צפת (ע"ר)

58-059-471-1

חסדי דוד שלמה יצחק ושרה (ע"ר)

58-060-720-8

חיידר אונליין (ע"ר)

58-060-839-6

מינא ופינא (ע"ר)

58-061-131-7

העמותה למהנדסי נפט ותוצריו ישראל (ע"ר)

58-061-166-3

ספורט קהילתי  -השרון (ע"ר) )Sports in the Community - Hasharon (R.A.

58-061-743-9

תו"פ תפרח  -תנופה ופיתוח (ע"ר)

58-061-801-5

מצפה מכוש בכרמיאל (ע"ר)

58-061-923-7

בית מפגש  -הדמוקרטי במנשה (ע"ר)

58-062-113-4

שרות לאומי ואזרחי לאוהבי ישראל (ע"ר)

58-062-271-0

ביחד למען קהילת הטרנס (ע"ר)

58-062-272-8

עתיד ישראל  -המכון לרפורמות (ע"ר)

58-062-673-7

חבר"ה  -עמותה לטיפול חברתי ,רגשי והתנהגותי (ע"ר)

58-062-983-0

קרן עץ ספרד (ע"ר)

58-063-837-7

בני הקיבוצים (ע"ר)

58-064-222-1

מצדיעים לך ענבל  -לזכרה של ענבל אמויאל (ז"ל) (ע"ר)

58-064-613-1

הדס  -בתי ספר למוסיקה יהודית בישראל (ע"ר)

58-065-365-7

זמרתיה (ע"ר)

ט"ז בטבת התשע"ט ( 24בדצמבר )2018

אביטל שרייבר
ס/ראש התאגידים (מלכ"רים)

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה לפי סניף  59לחוק העמותות ,התש"ם ,1980-כי העמותות הרשומות להלן נמחקו מפנקס העמותות,
ואולם חבותו של כל נושא משרה וחבר בה תימשך ותיאכף כאילו לא נמחקה העמותה:
שם העמותה

מס' עמותה
58-004-697-7

בית הכנסת "כתר תורה" חולון

58-020-163-0

אנסאן  -עמותה למחקר ,ייעוץ ושירותי חינוך ותרבות (ע"ר)

58-030-077-0

בית הכנסת "עטרת דוד" בהרצליה (ע"ר)

58-030-234-7

ד"ר פישר  -אמנות למען שלום (ע"ר)

58-030-670-2

קרן רייטמן (ע"ר)
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שם העמותה

מס' עמותה
58-031-291-6

העמותה לקידום החינוך הבינתחומי בישראל (ע"ר)

58-031-938-2

רינת שלמה (ע"ר)

58-032-278-2

הישיבה התיכונית בחיספין (ע"ר)

58-036-279-6
58-036-409-9
58-037-455-1
58-037-833-9
58-040-427-5
58-043-783-8
58-045-669-7
58-048-697-5
58-050-078-3
58-050-973-5
58-053-015-2
58-053-193-7
58-053-316-4

מוסד חינוכי גלבוע (ע"ר)
ועד הוקף הדרוזי בכפר ראמה (ע"ר)
סיהרא (ע"ר)
לכתך אחרי במדבר (ע"ר)
ענן  -עמותת עולים נכים למען עולים נכים (ע"ר)
בית מדרש לתורה ואמונה ע"ש יונית לוי ז"ל (ע"ר)
עתיד חדש לטבריה (ע"ר)
בית תרבות צרפת  -ירושלים (ע"ר)
מקבציאל וחסד עם עמי ישראל  -הבית הרוחני שלכם (ע"ר)
שיטת מריון רוזן למגע ותנועה  -ישראל (ע"ר)
צעד תימני (ע"ר)
בית הכנסת ע"ש רוני ושמואל  -אשקלון (ע"ר)
קמפוס גלילאי לחינוך ותרבות (ע"ר)
)The Galilean Campus For Education and Culture (R.A
מלכות דקדושה (ע"ר)
בית הספר לאמנויות הבמה מיסודו של סמינר הקיבוצים (ע"ר)
עמותת מחליקי גולדה (ע"ר)
מרכז לחקר מדיניות במזרח התיכון (ע"ר)
היכל האושר לוד (ע"ר)
הקרן הגלילית לקולנוע ולטלוויזיה (ע"ר)
האר עיננו (ע"ר)
אחתואא' (ע"ר)
מצהלת החוגים (ע"ר)
נופי העמק ביקנעם (ע"ר)
א .א .א .הקרן למתן סיוע לנכי צבא ההגנה לישראל (ע"ר)
)A.A.A. The Fund for Providing Assistance IDF to Disabled Veterans (R.A
סרט בינלאומי (ע"ר) )Seret international (R.A.
חוויה מוטורית (ע"ר)
העמותה לשימור הפולקלור הכורדי (ע"ר)
גרעין עוז ארמון הנציב (ע''ר)
תעלה ותלך (ע''ר) )Rise and go (R.A.
עץ ידידות (ע''ר)
כוונת הלב יבנה (ע"ר)
אמונה בחוק  -למען צדק חברתי (ע"ר) )Belief in the law - for social justice (R.A.
פאקסולוג'י (ע"ר) )Paxology (R.A.

58-053-490-7
58-053-713-2
58-054-015-1
58-054-411-2
58-055-385-7
58-055-721-3
58-056-272-6
58-057-128-9
58-057-138-8
58-060-057-5
58-060-231-6
58-060-483-3
58-061-151-5
58-062-195-1
58-063-206-5
58-063-724-7
58-064-384-9
58-065-624-7
58-065-986-0
58-066-099-1

ט"ז בטבת התשע"ט ( 24בדצמבר )2018

אביטל שרייבר
ס/ראש התאגידים (מלכ"רים)
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

(ח"פ )51-350498-5

רובינשטיין מור סוכנות לביטוח ( )1996בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-230441-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.1.2019בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' ויסוצקי
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אור איזנברג ,רו"ח ,מפרק

רובינשטיין מור  1999בע"מ
(ח"פ )51-283522-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.1.2019בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' ויסוצקי
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אור איזנברג ,רו"ח ,מפרק

ברודסנס בע"מ
(ח"פ )51-395435-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19.11.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן
בצלאלי ,אצל גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ,שנהב
ושות' ,רח' מנחם בגין  ,132תל אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לידי עו"ד אסף הרשקוביץ בכתובת 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  20.1.2019בשעה
 ,10.00במשרדי גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ,שנהב
ושות' ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן בצלאלי ,מפרק
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טוב אדר בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  7.8.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריק סילם,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20.1.2019
בשעה  ,10.00אצל עו"ד מואז' מיכאל ,רח' בן יהודה  ,34ירושלים,
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.
אריק סילם ,מפרק

אופק דניאל חדש בע"מ
(ח"פ )515580777
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.11.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
מריו גילמן ,מרח' דרך בן גוריון  ,2רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.3.2019
בשעה  ,10.00אצל גיא ,גופר ,יהב ,גילמן ,אודם ושות' ,משרד
רואי חשבון ,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.
מריו גילמן ,רו"ח ,מפרק

דפנה שחף בע"מ
(ח"פ )514092626
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיטל זוהר ללוז ,מרח' התעשייה  ,4תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,4.7.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.2.2019
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
צחי קטרי ,מפרק

שוז  5777בע"מ
(ח"פ )515702165
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

מיטל זוהר ללוז ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שמעון מנחם גוטליב ,מרח' הרב שאולזון  ,64ירושלים ,למפרק
החברה.

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

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

ווילי מרדכי בע"מ
(ח"פ )514810480
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,11.12.2018
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מוטי בוטר ,מרח' דוד בולטימור  ,29ראשון לציון  ,7580623למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.5.2019
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מוטי בוטר ,מפרק

די-מקס יבוא ושווק ציוד היקפי למחשבים בע"מ
(ח"פ )513644260
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
צחי קטרי ,מרח' הדובדבן  ,30אבן יהודה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.5.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמעון מנחם גוטליב ,עו"ד ,מפרק

לייב יור מרקט בע"מ
(ח"פ )515719094
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתנאל
ראובן זעפרן ,מרח' רבי עקיבא 32א ,נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.2.2019
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
נתנאל ראובן זעפרן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8055י"ט בטבת התשע"ט27.12.2018 ,
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מיכאל מב בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד אהרון פרנק ,מרח' דבורה הנביאה  ,119תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.

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

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

(ח"פ )515201168
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל
ניומן ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.2.2019
בשעה  ,12.00אצל 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.
מיכאל ניומן ,מפרק

א.ד.פ.ש .בע"מ
(ח"פ )515199081
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שאול שמחי ,מרח' דיזנגוף  ,50תל–אביב-יפו  ,6433222למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.5.2019
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שאול שמחי ,עו"ד ,מפרק

מיטב השדה אחזקות ( )2004בע"מ
(ח"פ )513528026
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,8055י"ט בטבת התשע"ט27.12.2018 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,8.2.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דוד אהרון פרנק ,עו"ד ,מפרק

ס .גזית יהודה בע"מ
(ח"פ )512504143
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה ברגר ,מרח' ז'בוטינסקי  ,1רמת גן  ,525201למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.5.2019
בשעה  ,9.00במשרד עורכי דין משה ברגר ,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.
משה ברגר ,עו"ד ,מפרק

ציינג' אלישיב בע"מ
(ח"פ )513959148
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דוד אלקובי ,מרח' כנסת יחזקאל  ,19ביתר עילית ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.5.2019
בשעה  ,15.00אצל עו"ד יעקב וואלאך ,רח' כנסת יחזקאל ,12
ביתר עילית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד אלקובי ,מפרק

קלינג טאפ בע"מ
(ח"פ )513952093
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
יוסף לבון ,מרח' סמ' הנרקיס גני יהודה  ,7סביון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,8.2.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יוסף לבון ,רו"ח ,מפרק

מקשוב שירותי ייעוץ וניהול בע"מ
(ח"פ )513370791
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שאול יחזקאל הזנפלד ,מרח' סעדיה גאון  ,19קריית אונו ,5551319
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.3.2019
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שאול יחזקאל הזנפלד ,עו"ד ,מפרק

סינקון בתי קולנוע בע"מ
(ח"פ )515304947
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רננה
חנה טפרברג ,מרח' פושקין  ,20תל–אביב-יפו  ,6809422למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.4.2019
בשעה  ,11.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רננה חנה טפרברג ,מפרקת

א .כהן ובניו טקסטיל ( )1997בע"מ
(ח"פ )512476359
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נחמיה קייקוב ,מרח' הקשת  ,42תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.4.2019
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

ורד שפרן ,עו"ד
(ח"פ )514380385
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ורד
שביט-שפרן ,מרח' בן גוריון  ,4נס ציונה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.4.2019
בשעה  ,12.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ורד שביט-שפרן ,מפרקת

רד פלאג סיסטמס בע"מ
(ח"פ )514909456
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל
אמרה ,מרח' ספיר  ,11אשדוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.4.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מיכאל אמרה ,מפרק

מבט שלישי ייעוץ ויזמות עסקית בע"מ
(ח"פ )512086851
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
זיו איזנר ,מרח' גלגל הפלדה  ,7הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,8055י"ט בטבת התשע"ט27.12.2018 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.5.2019
בשעה  ,10.00אצל זיו איזנר עורכי דין ,בכתובת הנ"ל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
זיו איזנר ,עו"ד ,מפרק

מוסך שיא  -יב בע"מ
(ח"פ )512148305
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ברוך משיח אבוקרט ,מרח' זבולון  ,3קריית אתא ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.2.2019
בשעה  ,17.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ברוך משיח אבוקרט ,עו"ד ,מפרק

טיטניומדיה בע"מ
(ח"פ )515414985
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יצחק חסידים ,מרח' יד חרוצים  ,12קומה  ,8תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.4.2019
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יצחק חסידים ,עו"ד ,מפרק
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א.ל .שלושת הדובים  2009בע"מ
(ח"פ )514228279
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שרון מעוז ,מרח' רוטשילד  ,78ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.4.2019
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שרון מעוז ,עו"ד ,מפרק

קושו בע"מ
(ח"פ )515220465
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חורחה
רחקרדו קרזברג ,מרח' כרכום  ,10אחוזת ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.2.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
חורחה רחקרדו קרזברג ,מפרק

פיקניק איטליה בע"מ
(ח"פ )514768118
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן
חפץ ,מרח' רציף הרברט סמואל  ,46תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.2.2019
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
ערן חפץ ,עו"ד ,מפרק

ספיר טכנולוגיות פלסטיק ( )2007בע"מ
(ח"פ )513907964
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את להבה
ספיר ,מרח' העמל  ,4עפולה  ,1857109למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,3.3.2019
בשעה  ,9.00אצל ספיר פלסטיק בע"מ ,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.
להבה ספיר ,מפרקת

סוסן ברוטשילד בע"מ
(ח"פ )514935212
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יניב ברקן ,מאשדות יעקב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,3.4.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יניב ברקן ,מפרק

קונקורד ניהול נאמנות בע"מ
(ח"פ )51-430069-8

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיא יקותיאל ,עו"ד ,מפרק

עומק חשיבה בע"מ
(ח"פ )51-341138-9

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר ספראי ,מרח' הזמיר ,3
חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יאיר ספראי ,מפרק

מסעדת בני חליל בע"מ
(ח"פ )51-481004-3

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי בייזר ,מרח' שד'
רוטשילד  ,134תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי בייזר ,עו"ד ,מפרק

ניהול קרן אבולוציה  1בע"מ
(ח"פ )51-384013-2

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל בלה ,מרח'
אצ"ל  ,17רמלה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיכאל בלה ,מפרק

פיקי יבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-555434-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא יקותיאל ,מרח'
הירקון  ,35בני ברק  ,5120423למפרק החברה.
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(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב בר–זיק ,מרח' ראול
ולנברג  ,18תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יניב בר–זיק ,עו"ד ,מפרק

קורונה דנט בע"מ
(ח"פ )51-455675-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיר ברד ,מרח'
הורד  ,14תל מונד ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

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

עמיר ברד ,מפרק

מיכאל סנדרוביץ ,מפרק

קאר קאר טכנולוגיות קגח בע"מ

שאשיזו בע"מ

(ח"פ )51-497917-8

(ח"פ )51-120144-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שירז פרידמן ,מרח'
קהילת בודפסט  ,8תל–אביב-יפו  ,6970125למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמית גוטליב ,מרח'
אריאל שרון  ,4גבעתיים ,למפרק החברה.

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

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

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

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

שירז פרידמן ,עו"ד ,מפרקת

עמית גוטליב ,עו"ד ,מפרק

אקסטרים מדיה בע"מ

הראשון במיזוג  -פלוטק מאור בע"מ

(ח"פ )51-488180-4

(ח"פ )51-260934-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שחר סרור ,מרח'
דיזנגוף  ,50תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

שחר סרור ,עו"ד ,מפרק

אליטה מרכז לאסתטיקה רפואית בע"מ

קטן המזגנים בע"מ

(ח"פ )51-433545-4

(ח"פ )51-272523-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.8.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל סנדרוביץ ,מרח'
שמואל הנציב  ,30נתניה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שחר סרור ,מרח'
דיזנגוף  ,50תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שחר סרור ,עו"ד ,מפרק

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

רקס קונקט בע"מ
(ח"פ )51-499193-4

נטדיפנד בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-512122-6

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק צרפתי ,מרח' תות ,5
קריית ביאליק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יצחק צרפתי ,מפרק

חמית הנפקות  12בע"מ
(ח"פ )51-419236-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נינה אלוני ,מרח' ספיר ,1
הרצליה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נינה אלוני ,עו"ד ,מפרקת

אורי מפרש  -כנף בע"מ
(ח"פ )51-414313-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי רבינוביץ ,מרח'
אריה שנקר  ,1הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
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ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין גבר ,מרח' ראול
ולנברג  ,15חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
בנימין גבר ,מפרק

נ.ש.נ.מ .חברה להשקעות בע"מ
(ח"פ )51-342623-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב חזקיה ,מרח'
נירים  ,3תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב חזקיה ,עו"ד ,מפרק

גלילות מנג'מנט (אמ .סי ).בע"מ
(ח"פ )51-456940-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר נוה ,מרח' דרך
בגין  ,132תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אופיר נוה ,עו"ד ,מפרק

עומק חשיבה בע"מ
(ח"פ )513411389
(בפירוק מרצון)

מכניקד בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )511520975

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.2.2019בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' שד'
רוטשילד  ,134תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.2.2019בשעה  ,9.00אצל עו"ד סיגלית סימון
זיו ,רח' הסדנא  ,11רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף לוין ,מפרק

שי בייזר ,עו"ד ,מפרק

סולאריפאי בע"מ
(ח"פ )514730928
(בפירוק מרצון)

לובי צוות יועצים ומרצים בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )513367391

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.2.2019בשעה  ,17.30במשרד שבלת ושות' ,רח'
ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.2.2019בשעה  ,12.00במשרדי  ,GKHמגדלי
עזריאלי ,הבניין העגול ,רח' דרך בגין  ,132קומה  ,38תל–אביב-
יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
סטיבן קנטור ,עו"ד ,מפרק

עפר בן יהודה ,עו"ד ,מפרק

קאר קאר טכנולוגיות קגח בע"מ
(ח"פ )514979012
(בפירוק מרצון)

רמת שרת בינוי ופיתוח בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )513977660

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.2.2019בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' קהילת
בודפסט  ,8תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.2.2019בשעה  ,16.00במשרדי החברה ,רח' עצמון
 ,14חשמונאים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודה יוסף לאופר ,מפרק

שירז פרידמן ,עו"ד ,מפרקת

נכסי יחיאל קריגר בע"מ
(ח"פ )514101419
(בפירוק מרצון)

גיפטורי בע"מ

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

(ח"פ )514493220
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.2.2019בשעה  ,10.30אצל המפרק ,רח' מצדה
 ,7בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה
הנ"ל שהתכנסה ביום ,25.12.2018התקבלה החלטה מיוחדת לבטל
את החלטת החברה מיום  13.4.2014בדבר פירוק מרצון של החברה
ומינוי מפרק ,להפסיק את הליכי פירוק החברה ולהסיר את מינויו
של המפרק.
אהוד קריגר ,מפרק

נמרוד טאובר ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,8055י"ט בטבת התשע"ט27.12.2018 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי
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