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הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
במשרד  ומע"מ  המכס  אגף  עובד  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
על  עבירות  לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  פרץ,  יצחק  האוצר, 

החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:

פקודת המכס2;

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-31964;

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(4;

פקודת הכהילים המפוגלים5;

פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-61979;

פקודת הטבק7;

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-81961;

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-92007;

פקודת זכות יוצרים10;

פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-111972;

פקודת סימני סחורות12.

תוקפה של הרשאה זו עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 
2019( וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.

ב' בניסן התשע"ט )7 באפריל 2019(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.  3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.  4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.  5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.  6

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ'  100.  7

ס"ח התשכ"א, עמ' 64.  8

ס"ח התשכ"ח, עמ' 38.  9

חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.  10

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26. עמ' 511.  11

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.  12

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, אני מרשה בזה את עובדי אגף המכס ומע"מ במשרד 
בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  האוצר, 
לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:

פקודת המכס2;  

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-31964;  

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(4;

פקודת הכהילים המפוגלים5;
פקודת הייבוא והייצוא ]נוסח חדש[; התשל"ט-61979;  

פקודת הטבק7;  

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-81961;  

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-92007;  

פקודת זכות יוצרים10;  
פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-111972  

פקודת סימני סחורות12.  

הרוש שמואל  אפריאט שניר   

בן שושן דוד מויאל שרון    

לוי רפי  דרורי אדוה   

חבובא שירה אליאן רועי    

בדצמבר   31( התש"ף  בטבת  ג'  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
2019( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

י"ט באדר ב' התשע"ט )26 במרס 2019(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.  5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.  6

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ'  100.  7

ס"ח התשכ"א, עמ' 64.  8

ס"ח התשס"ח, עמ' 38.  9

חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.  10

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.  11

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.  12

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
והגנים  )עדות(1, אני מרשה את פקחי הרשות לשמירת הטבע 
ידי שר החקלאות  הלאומיים, המפורטים להלן, אשר מונו על 
ואכיפת חוק  פיקוח  דיג, לבצע תפקידי  ופיתוח הכפר לפקידי 
על פקודת הדיג, 21937 )להלן - הפקודה(, לערוך חקירות בקשר 

לביצוע עבירות על הפקודה ותקנותיה:

אברהם גדליה    אהד מאס  

אימן מזעל    מנור גורי  

דוד גודקר    דוד פילס  

דוד חלפון    נועם מצרי  

יעקב סופיר עגן ליכט    

זיו בירמן  
תוקפה של הרשאה זו עד יום י"ח בניסן התשפ"א )31 במרס 

2021( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

ב' בניסן התשע"ט )7 באפריל 2019(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 137.  2

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.  3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.  4
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הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, אני מרשה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
ששמותיהם מפורטים להלן, אשר הורשו על ידי שר החקלאות 
פקודת  על  חוק  ואכיפת  פיקוח  תפקידי  לבצע  הכפר  ופיתוח 
לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  הפקודה(,   - )להלן   21937 הדיג, 

עבירות על הפקודה ותקנותיה:

             חגי נויברגר

             משה אלמוג

             שאדי ח'ליל
במרס   13( התש"ף  ניסן  ו'  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
0202(, וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

י"ט באדר ב' התשע"ט )26 במרס 2019(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 137.  2

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, אני מרשה בזה את עובדי אגף המכס ומע"מ במשרד 
בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  האוצר, 
לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:

פקודת המכס2;  

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-31964;  

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(4;  

פקודת הכהילים המפוגלים5;  

פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-61979;  

פקודת הטבק7;  

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-81961;  

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-92007;  

פקודת זכות יוצרים10;  

פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-111972;  

פקודת סימני סחורות12.  

עבירות לפי סימן ו' בפרק י"א לחוק העונשין, התשל"ז-   
;131973

העונשין,  לחוק  ו–246   245  ,244 סעיפים  לפי  עבירות   
התשל"ז-1977, שנעברו בקשר לחקירת עבירות הנחקרות על 

ידם.

     בנימין שזו

     דניאל מרום

     נאור בוקובזה

תוקפה של הרשאה זו עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 
2019( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

י"ט באדר ב' התשע"ט )26 במרס 2019(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.  12

ס"ח התש"ז, עמ' 226.  13

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, אני מרשה את פקחי הרשות לשמירת הטבע והגנים 
ידי שר החקלאות  על  מונו  להלן, אשר  הלאומיים המפורטים 
ואכיפת חוק  פיקוח  דיג, לבצע תפקידי  ופיתוח הכפר לפקידי 
על פקודת הדיג, 21937 )להלן - הפקודה(, לערוך חקירות בקשר 

לביצוע עבירות על הפקודה ותקנותיה:

אביתר בן אבי      אילן יגר 

אורי נוה      און ולנסי 

     אורי פרו   אור שפירא

איליה בסקין      איל מילר 

אלון פן      איליה קשקרו 

אליהו גבאי      אלדד פלד 

אמיר טל      אמיר חן 

אסף זבולוני      אסף הברי 

ברק שחם      בוריס קריפק 

גיא כהן      גולן רידר 

גל אריאלי      גיא לויאן 

הראל בז      הדס כחלון 

זיו נדר      זיו נדר  

טל רותם      חן טופיקיאן 

יוסף רינסקי      יגאל בן ארי 

יעד אבירם     יניב לוי  

יריב מליחי      ירון מרדכי 

מחמוד נסאר      ליעד לינג 

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.  3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.  4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.  5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.  6

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ'  100.  7

ס"ח התשכ"א, עמ' 64.  8

ס"ח התשס"ח, עמ' 38.  9

חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.  10

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.  11 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 137.  2
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בכש אדיר      הקמן הדס 
גלומב זיו יהושע      מימוני אהרון 
גד סעד איתמר       אסיאג אביה 

שורץ שי       נאור שי 
עזרא דוד      צבר מיכל מרינה 
מחבר רונן      מור מרדכי 

יורי פרץ      ענקרי אברהם 
תוקפה של הרשאה זו עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 

2019( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

ט' באדר ב' התשע"ט )26 במרס 2019(
)חמ 3-279-ה1(               גלעד ארדן

השר לביטחון הפנים  

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות  פקחי  את  מרשה  אני  )עדות(1, 
ידי  על  מונו  אשר  ארד,  ורועי  איתן  בנימין  אלדד  הלאומיים, 
שר החקלאות ופיתוח הכפר לפקידי דיג, לבצע תפקידי פיקוח 
לערוך  )להלן - הפקודה(,  פקודת הדיג, 21937  חוק על  ואכיפת 

חקירות בקשר לביצוע עבירות על הפקודה ותקנותיה.

במרס   31( בניסן התש"ף  ו'  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
2020( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(
)חמ 3-279-ה1(             גלעד ארדן

השר לביטחון הפנים  
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

ע"ר 1937, תוס' 1, עמ' 137.  2

מינוי נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה 
בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים 

מועדפים לדיור
לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת 

שעה(, התשע"ד-2014

הבנייה  לקידום  לחוק  5)א()14(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, התשע"ד-12014, אני 
ורווחה  חברה  בנושאי  העוסק  ארגון  לנציג  לוי,  ישי  את  ממנה 

בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור.

ג' בניסן התשע"ט )8 באפריל 2019(
)חמ 3-4917(              חיים כץ

שר העבודה הרווחה   
והשירותים החברתיים  

ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ה, עמ' 216.  1

מינוי ממלאת מקום נציגת השר להגנת הסביבה 
בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים 

מועדפים לדיור
לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת 

שעה(, התשע"ד-2014

הבנייה  לקידום  לחוק  5)א()6(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במתחמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, התשע"ד-12014, אני 

עומרי בוכניק      מנחם פריד 

עידן ידין      עופר יעקב 

עמית רדוני      עמירם לזר 

רותם שדה     רועי שטראוס 

שירן אונגר      שי קורן  
תוקפה של הרשאה זו עד יום י"ח בניסן התשפ"א )31 במרס 
2021(, וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(
)חמ 3-279-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
)עדות(1, אני מרשה בזה את  עובדי היחידה ללוחמה בסמים 
מפורטים  ששמותיהם  האוצר,  במשרד  ומע"מ  המכס  שבאגף 
החוקים  על  עבירות  לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  להלן, 

הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:

פקודת המכס2;  

חוק סוכני המכס, התשכ"ה-31964;  

פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(4;  

פקודת הכהילים המפוגלים5;  

פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-61979;  

פקודת הטבק7;  

חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-81961;  

חוק זכות יוצרים, התשס"ח-92007;  

פקודת זכות יוצרים10;  

פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-111972;  

פקודת סימני סחורות12;  

התשל"ג-131973,  חדש[,  ]נוסח  המסוכנים  הסמים  פקודת   
כניסה  לנקודת  או  גבול  לתחנת  כניסתו של החשוד  אגב 
לתחומי  בהתאם  והכול  מהם  יציאה  אגב  או  לישראל 
ביוני   12 מיום   ,3328 ממשלה  בהחלטת  כקבוע  האחריות 
1994 ולנוהל שיתוף פעולה שנקבע בין אגף המכס ומע"מ 

לבין משטרת ישראל.
 

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.  3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.  4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.   5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.  6

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100.  7

ס"ח התשכ"א, עמ' 64.  8

ס"ח התשס"ח, עמ' 38.  9

חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.  10

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.  11

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.  12

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ' 526.  13 
ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ה, עמ' 216.  1
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וסימונם(,  טיס  כלי  )רישום  הטיס  לתקנות  65)ב(  תקנה  לפי 
התשל"ד-21973:

)1(  מנהל אגף בכיר פיקוח אווירי; 
)2( מנהל תחום בכיר )מובילים אוויריים(;

)3( מנהל תחום בכיר )תעופה כללית וספורטיבית(; 
)4( מנהל אגף בכיר כשירות אווירית;

)5( מהנדס ראשי ומנהל מחלקת רישוי ראשוני של כלי טיס א'; 
)6( מנהל מחלקת רישוי ראשוני של כלי טיס ב';

)7( מנהל מחלקת פיתוח וניסויים בכלי טיס; 
)8( מנהל  תחום בכיר )ייצור מערכות וכלי טיס(;

)9( מנהל תחום )מערכי כלי טיס בלתי מאוישים אזרחיים(. 
לעניין  שניתנה  קודמת  הסמכה  כל  מבטלת  זו  הסמכה 

סמכויותיי האמורות3. 

כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר 2019(
)חמ 3-4274(            יואל פלדשו   

                                          מנהל רשות התעופה האזרחית
ק"ת התשל"ד, עמ' 312; התשמ"ו, עמ' 897.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 2120.  3

הודעה בדבר הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011 

הטיס,  לחוק  169)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"א-12011, אני מודיע כי הסמכתי את נושאי התפקידים 
בטבלה  א'  בטור  המפורטים  האזרחית,  התעופה  ברשות 
רחיפה(,  )כלי  הטיס  בתקנות  לי  הנתונות  בסמכויות  שלהלן, 

התשע"ה-22015, לפי מספרי התקנות כמפורט בטור ב' לצדם: 

מס' 
טור ב'טור א'סידורי

מנהל אגף בכיר פיקוח 1.
אווירי;

מנהל תחום בכיר )רישוי 
עובדי טיס(; 

מנהל תחום רישוי צוות 
אוויר; 

מנהל תחום רישוי צוות 
אוויר )תעופה כללית 

וספורטיבית( 

2)1(, 9)ח(, 33)א()2( 
ו–33)ב( 

מנהל אגף בכיר פיקוח 2.
אווירי; 

מנהל תחום בכיר )תעופה 
כללית וספורטיבית( 

21, 23, 26 ו–27

מנהל אגף תשתיות 3.
תעופתיות; מפקח ראשי 

)תשתיות אוויריות 
.)PANS/OPS

15)ב()2( 

בעניין  שפורסמה  קודמת  הסמכה  כל  מבטלת  זו  הסמכה 
זה3. 

כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר 2019(
)חמ 3-4274(            יואל פלדשו   

                                           מנהל רשות התעופה האזרחית
ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

ק"ת התשע"ה, עמ' 1090.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 4591  3

בוועדה הארצית  נציגתי  לוי, לממלאת מקום  ממנה את מלכה 
לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור.

המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד העובדת משמשת בתפקידה 
במשרד להגנת הסביבה.

כ"א בשבט התשע"ט )27 בינואר 2019(
)חמ 3-4917(                 זאב אלקין

השר להגנת הסביבה  

מינוי ממלאת מקום נציגת השר להגנת הסביבה 
בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים 

מועדפים לדיור
לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור )הוראת 

שעה(, התשע"ד-2014

הבנייה  לקידום  לחוק  5)א()6(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ד-12014,  שעה(,  )הוראת  לדיור  מועדפים  במתחמים 
בוועדה  נציגתי  רות שושן, לממלאת מקום  אני ממנה את הגר 

הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור.

המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד העובדת משמשת בתפקידה 
במשרד להגנת הסביבה.

כ"א בשבט התשע"ט )27 בינואר 2019(
)חמ 3-4917(              זאב אלקין

    השר להגנת הסביבה
ס"ח התשע"ד, עמ' 750; התשע"ה, עמ' 216.  1

 הודעה על שינוי בהוראות הטכניות 
לחומרים מסוכנים

לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

אני מודיע, לפי סעיף 74)ח( לחוק הטיס, התשע"א-12011,  
שהתקבל  מסוכנים,  לחומרים  הטכניות  ההוראות  תיקון  על 

 .ICAO מאת ארגון התעופה הבין–לאומי

 TECHNICAL INSTRUCTIONS היא:  התיקון  כותרת 
 FOR THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS

.)GOODS BY AIR )2019-2020 EDITION Doc 9284

 1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  יום  הוא  השינוי  תחילת  מועד 
בינואר 2019(.

במשרדי  הציבור  לעיון  מופקדות  המעודכנות  ההוראות 
רשות התעופה האזרחית.

כ"ו באדר ב' התשע"ט )2 באפריל 2019(
)חמ 3-4339(    

ישראל כץ   
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

הטיס,  לחוק  169)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ברשות  התפקידים  נושאי  את  מסמיך  אני  התשע"א-12011, 
סמכויותיי  את  להפעיל  להלן,  המפורטים  האזרחית,  התעופה 

                                          
ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1
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טיס וכללי טיסה(, התשמ"א-21981, ואת סמכויותיי כמנהל או 
כרשות רישוי3 לפי תקנות 1, 152 ו–153 לתקנות הטיס )רישיונות 

לעובדי טיס(, התשמ"א-41981: 

מנהל אגף בכיר פיקוח אווירי;   )1(

מנהל תחום בכיר )מובילים אוויריים(;  )2(

מנהל תחום בכיר )תעופה כללית וספורטיבית(;  )3(

מפקח ראשי מבצעים בטיסה )מובילים אוויריים(;  )4(

מפקח מבצעים בטיסה )מובילים אוויריים(;  )5(

מפקח מבצעים )מובילים אוויריים(;   )6(

מפקח ראשי מבצעים )תעופה כללית וספורטיבית(;   )7(

מפקח מבצעים )תעופה כללית וספורטיבית(;   )8(

מנהל תחום בכיר )רישוי עובדי טיס(;  )9(

)10(  מנהל תחום )רישוי צוות אוויר(;

)11(  מנהל תחום )רישוי צוות אוויר תעופה כללית וספורטיבית(. 

י' בניסן התשע"ט )15 באפריל 2019(
)חמ 3-4274(    

יואל פלדשו   
                                           מנהל רשות התעופה האזרחית

ק"ת התשמ"ב, עמ' 8.  2

י"פ התשס"ט, עמ' 4102.  3

ק"ת התשמ"א, עמ' 510.  4

הסמכה בסמכויות המנהל 
לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק רישוי שירותי התעופה, 
התשכ"ג-11963, אני מסמיך - 

את מנהל אגף בכיר פיקוח אווירי ומנהל תחום בכיר רישוי   )1(
עובדי טיס ברשות התעופה האזרחית בסמכויות הנתונות 
לי לפי תקנה 3, לעניין קבלת בקשות לרישיון, ולפי תקנות 
17)א(,   ,16 15)א(,  13)א()7(,   ,12  ,11  ,8  ,7 5)ב()8(,  5)א()3(,   ,4
21 ו–22 לתקנות רישוי שירותי תעופה )בתי ספר להוראת 

טיס(, התשל"א-21971 )להלן - התקנות(; 

טיס  עובדי  רישוי  באגף  האלה  התפקידים  נושאי  את   )2(
ברשות התעופה האזרחית:

מנהל תחום )רישוי צוות אוויר(; )א( 

כללית  תעופה  אוויר  צוות  )רישוי  תחום  מנהל  )ב( 
וספורטיבית(;

בסמכויות הנתונות לי לפי תקנות 5)ב()8(, 11, 12, 13)א()7(,       
15)א(, 16, 17)א(, 21 ו–22 לתקנות.

לפי  שפורסמה  קודמת  הסמכה  כל  מבטלת  זו  הסמכה 
התקנות3. 

כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר 2019(
)חמ 3-4274(    

יואל פלדשו   
                                           מנהל רשות התעופה האזרחית

ס"ח התשכ"ג, עמ' 104; התשע"א, עמ' 902.  1

ק"ת התשל"א, עמ' 1284.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 8838.  3

הודעה בדבר הסמכה בסמכויות המנהל 
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

169)א( לחוק הטיס, התשע"א-  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך את נושאי התפקידים ברשות 
התעופה האזרחית, המפורטים להלן בסמכויותיי לפי סעיף 22 

לחוק:

מנהל אגף בכיר פיקוח אווירי;   )1(

מנהל תחום בכיר )מובילים אוויריים(;   )2(

מנהל תחום בכיר )תעופה כללית וספורטיבית(;   )3(

מפקח ראשי כשירות אווירית )מובילים אוויריים(.  )4(

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת לעניין זה2. 

כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר 2019(
)חמ 3-4274(    

יואל פלדשו   
                                           מנהל רשות התעופה האזרחית

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 7020.  2

הסמכה בסמכויות המנהל 
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011 

169)א( לחוק הטיס, התשע"א-  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
התעופה  ברשות  התפקידים  נושאי  את  מסמיך  אני   ,12011
האזרחית, המפורטים להלן, בסמכויות הנתונות לי לפי תקנות 
2)2( ו–)3(, 3 ו–4 לתקנות הטיס )נציגי המנהל(, התשמ"א—21981: 

מנהל אגף בכיר כשירות אווירית;  )1(

טיס   כלי  ראשוני של  רישוי  ומנהל מחלקת  ראשי  מהנדס   )2(
א'; 

מנהל מחלקת רישוי ראשוני של כלי טיס ב';   )3(

מנהל מחלקת פיתוח וניסויים בכלי טיס;   )4(

מנהל תחום בכיר )ייצור מערכות וכלי טיס(.   )5(

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת בעניין זה3.

כ"א באדר א' התשע"ט )26 בפברואר 2019(
)חמ 3-4274(    

יואל פלדשו   
                                           מנהל רשות התעופה האזרחית

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

ק"ת התשמ"א, עמ' 1523.  2

י"פ התשע"ד, עמ' 4622.  3

הסמכה בסמכויות המנהל לאישור מדמה טיסה
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

הטיס,  לחוק  169)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נושאי  את  מסמיך  אני  הטיס(,  חוק   - )להלן  התשע"א-12011 
האזרחית,  התעופה  ברשות  אווירי  פיקוח  באגף  התפקידים 
318)ו(,  תקנות  לפי  סמכויותיי  את  להפעיל  להלן,  המפורטים 
כלי  )הפעלת  הטיס  לתקנות  ו–436)א(  333)ד(  331)א(,  320)ו(, 

                                          
ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1
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לפקחי  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  לוד,  עיריית  עובדי  את 
אכיפת עבירות תעבורה בתחום עיריית לוד, שיהיו נתונות להם 
הסמכויות לפי סעיפים 4 ו–9 לחוק, כולן או חלקן, לשם פיקוח על 

ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:

מיכאל קורנט

ספיר חגאי

יצחק כהן.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו 
יחדלו העובדים לכהן בתפקידם, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(
)חמ 3-5348(

יאיר רביבו  
ראש עיריית לוד  

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית כפר סבא
לפי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

לייעול  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
)תעבורה(,  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והאכיפה  הפיקוח 
א'   באדר  כ"ז  ביום  הסמכתי  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12016 
להלן,  עובדי העירייה המפורטים  2019( את  )4 במרס  התשע"ט 
עבירות תעבורה בתחום  לפקחי אכיפת  כדין,  לאחר שהוכשרו 

עיריית כפר סבא:

סמאר סמארה תמם ויקי 

דוידוב דימה שטיין לירן 

נחשון נתנאל וורזנדה שרי 

גורביץ מירי סולומון לירון 

דותן חן שוקרון אשר 

טוויל שוהם מיטל תכרורי מואנס 

איציק שי נאטור מוחמד 

מיכל בן הרוש

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם.

ג' באדר ב' התשע"ט )10 במרס 2019(
)חמ 3-5348(

רפי סער  
ראש עיריית כפר סבא  

ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1

מינוי מנהלת ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
 - )להלן  הגלילית  חצור  המקומית  המועצה  מליאת  מינתה 
המועצה(, בישיבתה מיום ג' באדר ב' התשע"ט )10 במרס 2019(, 

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2,  ולאחר 
אני  לחוק,  205)ג()2(  בסעיף  כאמור  מתאימה  הכשרה  שעברו 
ביצוע  לצורך  למפקחים  להלן  המנויים  האנשים  את  מסמיך 

החוק והפעלת הסמכויות לפי כל דין:

תחום הסמכה )מרחב תכנון(השם

שטח המדינה כולהאליעזר דוד גיטלמן

שטח המדינה כולהצבי נוי

שטח המדינה כולהרועי בר שלום

תוקף ההסמכה כל עוד המפקחים משמשים במשרתם.

י"ג באדר ב' התשע"ט )20 במרס 2019(
)חמ 3-715-ה3(

אברהם ברון כהן  
מנהל היחידה הארצית   

לאכיפת דיני התכנון והבנייה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 884.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה
לפי פקודת המכרות

שראיתי  ומאחר  המכרות1,  לפקודת   113 לסעיף  בהתאם 
שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מפורט להלן, אני 
המפורטות  הציון  נקודות  בין  המצוי  המחצבה  ששטח  מודיע 

למטה, טעון שיקום:

שם המחצבה

נקודות ציון 
התוחמות את השטח 

בעלותהטעון שיקום

מחצבת נחל 
ניצנה - באר 

מילכה

142608/539314

143693/536433

143436/535953

142211/537997

142186/538792

רשות מקרקעי 
ישראל

כ"א באדר ב' התשע"ט )28 במרס 2019(
)חמ 3-567-ה1(

שארבל שחאדה  
המפקח על המכרות  

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 910; ס"ח התשל"ג, עמ' 192.  1

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית לוד
לפי החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול 
)תעבורה(,  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והאכיפה  הפיקוח 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, ולאחר שהוכשרו כדין, הסמכתי 

 
ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 252  1
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

גרנדין בע"מ
 )ח"פ 513753475(

)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 
15/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
19, ראשון לציון, למפרקת  יוספוב, מרח' דוד סחרוב  פז  אסתר 

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 16/06/2019, 
בשעה 10:00, אצל עו"ד אסתר קניאר פז, בכתובת הנ"ל, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

אסתר פז יוספוב, עו"ד, מפרקת

נטאי פרויקטים בע"מ
 )ח"פ 512149329(

)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 
21/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל 

אדורם, מרח' המשביר 4, חולון, 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 11/06/2019, 
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. 

אריאל אדורם, מפרק

את סופיה מאור, ממלאת מקום גזבר המועצה, למנהלת ארנונה 
לעניין החוק האמור.

ט' בניסן התשע"ט )14 באפריל 2019(
)חמ 3-265-ה2(

שמעון סויסה  
ראש המועצה המקומית   

חצור הגלילית  

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

התשכ"ט-1969

אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' 30909 נפת 
 ,)2019 באפריל   11( התשע"ט  בניסן  ו'  ביום  הוצג  ירושלים, 
המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים,  שלושים  למשך 
 ,7 קומה  העיר,  מגדל   ,34 יהודה  בן  רח'  ירושלים,  למחוז 
ירושלים, בלשכת הממונה על מחוז ירושלים, משרד הפנים, 
רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, ובעיריית ירושלים, מחלקת 

הנכסים, כיכר ספרא 1, ירושלים.

ו' בניסן התשע"ט )11 באפריל 2019(

דוד רוטנברג  
פקיד הסדר המקרקעין  

למחוז ירושלים  

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
 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  מאא/529/א, 
הוועדה  בזה  מודיעה  עמ' 1807,  הפרסומים 6354, התשע"ב, 
המקומית-מרחבית לתכנון ולבנייה אור יהודה-אזור, בהתאם 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף 
)להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
לפקודה בילקוט הפרסומים 7206, התשע"ו, עמ' 3481, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אור יהודה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע באור יהודה, המזוהה כ -   

גוש 6218, ח"ח 33, גוש 6219, ח"ח 56 ,59, 61, 174, 189.  

שטח הפקעה בייעוד דרך: 9.127 מ"ר.  

שטח הפקעה בייעוד דרך/או טיפול נופי: 965 מ"ר.  

כ"ז באדר ב' התשע"ט )3 באפריל 2019(
)חמ 3-4(

עופר בוזי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

__________    לתכנון ולבנייה אור יהודה
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000337, התקבל ב - 29/04/2019



10265 ילקוט הפרסומים 8214, כ"ד בניסן התשע"ט, 29.4.2019 

גליה וגל ספורט שילדים אוהבים בע"מ
 )ח"פ 513808212(

)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 
07/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירדני 

גל, מרח' ניות 18, 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 30/07/2019, 
בשעה 11:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, 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. 

ירדני גל, מפרק

סופרויז'ן - אורי לב הנדסה ופיקוח בע"מ
 )ח"פ 512160326(

)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 
07/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי 

לב, מרח' מרים 11, רמת גן, 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 30/07/2019, 
בשעה 11:11, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, 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. 

אורי לב, מפרק

די.או סי יהלומים בע"מ
 )ח"פ 513971465(

)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 
18/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר 

כהן, 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. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/06/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

עופר כהן, מפרק

אולפני סקאלה בע"מ
 )ח"פ 511474959(

)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 
07/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צרפתי 

רוני, מרח' שלום עליכם 18, 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 30/07/2019, 
בשעה 10:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, 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. 

צרפתי רוני, מפרק
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אורנה ק. דברים יפים בע"מ
 )ח"פ 513769067(

)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 
25/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורנה 

קיסוס, מרח' האתרוג 2, רמת ישי, 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 30/07/2019, 
בשעה 14:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, 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. 

אורנה קיסוס, מפרקת

אינטרנשיונל אינקובטור אינוביסן בע"מ
 )ח"פ 514676550(

)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 
25/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר 

וייטמן מרחב, מרח' איזנברג 44, 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. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/07/2019, 
בשעה 10:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, 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. 

אשר וייטמן מרחב, מפרק

יש. ג מערכות בע"מ
 )ח"פ 514608942(

)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 
26/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

רחמים זכריה, מרח' היסמין 14, עדנים, 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 30/07/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, 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. 

רחמים זכריה, מפרק

אינספייר איי.איי.יועצים בע"מ
 )ח"פ 515268894(

)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 
07/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ללי 
מינה בן אילן, מרח' כורזים 13, תל–אביב-יפו, 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 30/07/2019, 
בשעה 11:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, 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. 

ללי מינה בן אילן, מפרקת
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סולדור בע"מ
 )ח"פ 512829185(

)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 
25/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילה 

דורון, מרח' מאפו 21, תל–אביב-יפו, 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 30/07/2019, 
בשעה 09:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, 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. 

גילה דורון, מפרקת

אנ. ג'י. קליניק ישראל בע"מ
 )ח"פ 513824581(

)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 
25/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 

אבנר, מרח' אלחריזי 13, 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. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/07/2019, 
בשעה 09:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, 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. 

יוסף אבנר, מפרק

קולי עיצוב שיער בע"מ
 )ח"פ 513523506(

)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 
25/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי 

ונונו, מרח' בוני העיר 1, 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 30/07/2019, 
בשעה 10:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, 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. 

אלי ונונו, מפרק

עב הענן בע"מ
 )ח"פ 513120949(

)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 
14/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אלכסנדר לינוב, מרח' ראובן 8, בית שמש, 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 30/07/2019, 
בשעה 09:00, אצל עו"ד רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, 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. 

אלכסנדר לינוב, מפרק
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אר. אפ. וואן ד. פ. בע"מ
 )ח"פ 515043560(

)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 
15/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
דב  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 
למפרק  ציונה,  נס   ,18 השושנים  עמק  מרח'  פוטשניק,  אריה 

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 15/08/2019, 
בשעה 10:00, אצל המפרק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דב אריה פוטשניק, מפרק

ל.י.ע ייזום ובניה בע"מ
 )ח"פ 514127919(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,17/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
רחל  יפית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה  החלטה 

לגטווי, מרח' הגפן 65, אחיסמך 73105, 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.

יפית רחל לגטווי, עו"ד, מפרקת

יותיד 424 בע"מ
 )ח"פ 510288996(

)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 
 ,10/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דורון משה טאובמן, מרח' יהודה 188, מודיעין-מכבים-רעות, 

למפרק החברה.

א.א.מ. תעשיות מזון בע"מ
 )ח"פ 511066821(

)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 
28/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

סורגון, 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. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/06/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

משה סורגון, מפרק

סיל א.א. יבוא בע"מ
 )ח"פ 514236561(

)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 
17/04/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

עמית בן–גל, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 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 01/09/2019, 
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. 

עמית בן–גל, עו"ד, מפרק
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דניאל איתן, מרח' ביאליק 3, חיפה 3311210, 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.

דניאל איתן, עו"ד, מפרק

איגל אירופיין בע"מ
 )ח"פ 512088485(

)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 
 ,18/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
איל ברנדט, מרח' שדרות רוטשילד 136, תל–אביב-יפו 6527212, 

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.

איל ברנדט, עו"ד, מפרק

ג'ומיטק איי פי פי אס בע"מ
 )ח"פ 514566546(

)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 
 ,18/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה 

נעים, מרח' אמיל זולא 39, פתח תקווה, 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.

יהודה נעים, מפרק

צ.ה. רפפורט השקעות בע"מ
 )ח"פ 513320028(

)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 
 ,22/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 

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.

דורון משה טאובמן, עו"ד, מפרק

התור חברה בע"מ
 )ח"פ 510074057(

)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 
 ,10/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דורון משה טאובמן, מרח' יהודה 188, מודיעין-מכבים-רעות, 

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.

דורון משה טאובמן, עו"ד, מפרק

מוביט 61 בע"מ
 )ח"פ 510288988(

)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 
 ,10/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
דורון משה טאובמן, מרח' יהודה 188, מודיעין-מכבים-רעות, 

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.

דורון משה טאובמן, עו"ד, מפרק

חברותא-מסעדה בע"מ
 )ח"פ 511945214(

)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 

מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/04/2019, 
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן 
קופל, מרח' דפנה 9, מודיעין-מכבים-רעות, 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.

ערן קופל, מפרק

עדי אופטיק בע"מ
 )ח"פ 513541748(

)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 
 ,22/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון 

בכר, מרח' משה שרת 17, חיפה, 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.

שמעון בכר, מפרק

נ.ע.מ. מדיקל בע"מ
 )ח"פ 513744227(

)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 
 ,22/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון 

בכר, מרח' משה שרת 17, חיפה, 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.

שמעון בכר, מפרק

עוגיות ב.א.ב.י בע"מ
 )ח"פ 513863910(

)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 
 ,14/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין  

בן דוד, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי הרי 
רפפורט, מרח' למרחב 3, רמת השרון, 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.

צבי הרי רפפורט, מפרק

סולימה סט - אפ בע"מ
 )ח"פ 512917303(

)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 
 ,21/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אמיר הרשקוביץ, מרח' שוהם 5, 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.

אמיר הרשקוביץ, עו"ד, מפרק

פרייברגר אדריכלים בע"מ
 )ח"פ 512868357(

)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 
 ,22/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
דליה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

פריברגר, מרח' קיבוץ גלויות 11, בצרה, 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.

דליה פריברגר, מפרקת

ביפ - ביקורת פרסום ושווק )1996( בע"מ
 )ח"פ 512262411(

)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 

מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22/04/2019, 
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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.

מאיר גלעדי, מפרק

אבסולוט מזון בע"מ 
 )ח"פ 514080282(

)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 
 ,04/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל 

מימון, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

דניאל מימון, מפרק

טייק אווי פון בע"מ 
 )ח"פ 514797927(

)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 
 ,10/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

טוב, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

משה טוב, מפרק

אלנבי 54 השקעות )1999( בע"מ
 )ח"פ 512827791(

)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 
 ,28/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי 

משה גינדי, מרח' היצירה 3, רמת גן 5252141, 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.

בנימין  בן דוד, מפרק

סטאש סקייטבורדס בע"מ 
 )ח"פ 514617182(

)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 
 ,12/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שפנר, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

דוד שפנר, מפרק

טרודק בע"מ 
 )ח"פ 514149129(

)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 
 ,11/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרינה 

מור טרודלר, מרח' המדע 8, רחובות, 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.

מרינה מור טרודלר, מפרק

פניקס ריסייקלינג בע"מ 
 )ח"פ 513387332(

)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 
 ,12/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
מאיר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

גלעדי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.
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ברף גורי כץ מהנדסים יועצים בע"מ
 )ח"פ 510562820(

)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 16/06/2019, בשעה 10:00, אצל שורץ לרנר דובשני 
ושות', רח' הרצל 76, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי חנוך זימרן, רו"ח, מפרק

אקיו פלסט בע"מ
 )ח"פ 511594400(

)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 21/07/2019, בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' 
פלי''ם 2, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליעד אליהו שחם, עו"ד, מפרק

לינקפורמיישן בע"מ
 )ח"פ 515243426(

)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 02/06/2019, בשעה 09:30, אצל תדמור לוי 
ושות', רח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אורן חזן, מפרק

פלג-דן השקעות בע"מ 
 )ח"פ 512202219(

)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 05/06/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' ויצמן 
32, 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.

איל קינן, עו"ד, מפרק

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.

שי משה גינדי, עו"ד, מפרק

יונה הנביא 46 תל אביב בע"מ
 )ח"פ 512905647(

)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 
 ,28/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי משה 

גינדי, מרח' היצירה 3, רמת גן 5252141, 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.

שי משה גינדי, מפרק

אלטר-אקטיב בע"מ
 )ח"פ 514412691(

)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 
 ,28/04/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ארז  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אלבז, מרח' דרך יגאל אלון 9, חולון 555555, 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.

ארז אלבז, מפרק

לרוש נכסים )1994( בע"מ
 )ח"פ 511935959(

)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 
המבורגר  אצל   ,11:00 בשעה   ,12/06/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת  ברקוביץ  רח'  ושות',  עברון 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ירון סובול, עו"ד, מפרק
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סטאש סקייטבורדס בע"מ
 )ח"פ 514617182(

)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 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,12/06/2019 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 בפנקסים ובניירות של החברה.

אסף שפנר, מפרק

נאופטריקס סולושנס בע"מ 
 )ח"פ 515272037(

)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 
ליבן  עו"ד מיכל  10:00, אצל  17/06/2019, בשעה  ביום  תתכנס 
סופי  דוח  הגשת  לשם  יהוד-מונוסון,   ,53 מוהליבר  רח'  קובי, 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

עמית גל, מפרק

פניקס ריסייקלינג בע"מ 
 )ח"פ 513387332(

)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 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,12/06/2019 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 בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר גלעדי, מפרק

טייק אווי פון בע"מ 
 )ח"פ 514797927(

)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 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,10/06/2019 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 בפנקסים ובניירות של החברה.

משה טוב, מפרק

סולט מדיקל בע"מ
 )ח"פ 515555936(

)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 07/06/2019, בשעה 10:00, אצל עו"ד יהושע 
לניאדו, רח' דרך עכו 140, קריית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

צפריר פאר, מפרק

ארט תג בע"מ
 )ח"פ 514317759(

)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'  10:00, במשרדי החברה,  10/06/2019, בשעה  ביום  תתכנס 
מודיעין 26, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענת הר גיל, מפרקת

ויסברג בניה ושיפוצים בע"מ
 )ח"פ 515113397(

)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'  10:00, במשרדי החברה,  10/06/2019, בשעה  ביום  תתכנס 
אלימלך רימלט 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חנה דודוביץ, מפרקת

עוגיות ב.א.ב.י. בע"מ
 )ח"פ 513863910(

)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 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,14/06/2019 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 בפנקסים ובניירות של החברה.

בנימין בן דוד, מפרק
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קרואן חברה לסיעוד בע"מ   
 )ח"פ 513599365(

)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 08/06/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' כנסייה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,1041 אעבלין  קתולית, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עלאא עוויד, עו"ד, מפרק

א.ר. נחמיאס אחזקות בע"מ
 )ח"פ 515257129(

)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 
המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה   ,12/06/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח סופי של המפרקת,  3, אשקלון, לשם הגשת  רח' הפלמ''ח 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרון בוסקילה, עו"ד, מפרקת

ר.ד. אלרד בע"מ
 )ח"פ 512507088(

)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 
צור  12:00, אצל שאול  12/06/2019, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
- משרד עורכי דין, רח' כצנלסון 13, אשקלון, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שאול צור, עו"ד, מפרק

וורלד אוף סאטלייט בע"מ
 )ח"פ 512256611(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית של החברה הנ"ל, 
ונתכנסה ביום 30/01/2018, התקבלה החלטה במניין  שנועדה 
חוקי לביטול פירוק מרצון של החברה וביטול מינויו של בסאם 
למפרק  ירושלים,   ,69000 ת"ד   ,11 רושד  אבן  מרח'  סנדוקה, 

החברה.
בסאם סנדוקה, מפרק

טרודק בע"מ 
 )ח"פ 514149129(

)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 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,11/06/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרינה מור טרודלר, מפרקת

אבסולוט מזון בע"מ
 )ח"פ 514080282(

)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 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,07/06/2019 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 בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל מימון, מפרק

קרטה את דהן בע"מ
 )ח"פ 515420818(

)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 27/06/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,1 צייטלין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי אלירן כהן, עו"ד, מפרק

אר אף לינק בע"מ
 )ח"פ 515336212(

)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 27/06/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,1 צייטלין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי אלירן כהן, עו"ד, מפרק
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החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה  הנ"ל,  החברה 
מרצון ולמנות את ענבר גד, מרח' ערד 4, גבעתיים, 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 1.8.2019, בשעה 
16.00, 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.

ענבר גד, מפרק

אבסולוט סחר מוצרי גלם בע"מ
)ח"פ 51-381940-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.4.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל 

רפאלוב, מרח' דרך בן צבי 84, תל–אביב-יפו, 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 4.8.2019, 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.

רפאל רפאלוב, מפרק

ע.נ.פ. עפר ובניה )2006( בע"מ
)ח"פ 51-388201-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 7.4.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק, 

מת"ד 5805, רח' סוקולוב 12, הרצליה, 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.

 ,7.8.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, במשרדי המפרק, רח' המנופים 9, הרצליה פיתוח, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
טל מייק, עו"ד, מפרק

פ.א.נ.י. קפה בע"מ
)ח"פ 51-526551-0(

)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 
התקבלה   ,15.3.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את אלי  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 

דניאל אידית מלי, מרח' נשר 60, כרמיאל, 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.

 ,16.7.2019 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.

אלי דניאל אידית מלי, מפרק

דוד בנר שירותי רפואה
)ח"פ 51-487014-6(

)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 28.3.2019, התקבלה החלטה 
ולמנות את דוד בנר, מרח'  במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

נחשונים 5, חדרה, 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.

 ,28.7.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,66 סמואל  הרברט  רח'  נורמן,  יוסף  עו"ד  אצל   ,9.00 בשעה 
חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד בנר, מפרק

ענבר גד החזקות בע"מ
)ח"פ 51-255875-0(

)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 
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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.

 ,25.8.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, 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.

אריק הרצל שם טוב, מפרק

מיקה לוק טכנולוגיות ישראל בע"מ
)ח"פ 51-472705-6(

)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 
התקבלה   ,1.4.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי לזר, מרח' יגאל 

אלון 94, תל אביב 6789139, 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.

 ,29.8.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בכתובת  לזר,  שטראוס  חשבון  רואי  במשרדי   ,09.30 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

בי.די חדשנות עסקית בע"מ
)ח"פ 51-539926-9(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.5.2019, בשעה 12.00, במשרדי המפרק, רח' אבא 
סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,)5 )קומה  סילבר  בית   ,7 הלל 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

אורן שריקי, עו"ד, מפרק

פיצה חרמון בע"מ
)ח"פ 51-415867-4(

)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 
התקבלה   ,4.4.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, יהוד 5647803, 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.

 ,12.8.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  14.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

א.ג.ש מאור בע"מ
)ח"פ 51-543148-4(

)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 
התקבלה   ,13.3.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את עו"ד מיכל סגור,   החלטה לפרק את החברה מרצון 

מרח' קלישר 10/8, ראשון לציון 7575410, 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.

 ,13.8.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,20.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

מיכל סגור, עו"ד, מפרקת

זפלין יזמות בע"מ
)ח"פ 51-498456-6(

)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 
התקבלה   ,7.4.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
שם  הרצל  אריק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

טוב, מרח' אוסטרובסקי 6/8, רעננה, למפרק החברה.
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