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מינוי חברה בוועדת אכיפה מינהלית
לפי  חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52לב)א()2()ב( לחוק ניירות ערך, 
לחברה  אבן-זהב,  רבין  טל  את  ממנה  אני  התשכ"ח-11968, 
חברות  ובדיני  ערך  ניירות  בדיני  מומחיות  בעלת  משפטנית 

בוועדת אכיפה מינהלית לפי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ב בסיוון התשע"ט )25 ביוני 2019(
)חמ 3-4247(            אמיר אוחנה

      שר המשפטים 
ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"א, עמ' 206.  1

מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954, ולפי חוק בתי 

דין מינהליים, התשנ"ב-1992

נכי המלחמה בנאצים,  3 לחוק  בתוקף סמכותי לפי סעיף 
דין  בתי  לחוק   5 סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשי"ד-11954 
מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשנ"ב-21992,  מינהליים, 

לחברים בוועדות ערעור לפי החוק, במחוז ירושלים:

לואיס אלברטו רבקין - רופא מוסמך

רות מינה דרבסי - רופאה מוסמכת

משה הרש - רופא מוסמך

שלום זילברמן - רופא מוסמך

אריאלה רבינוביץ'.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

א' באייר התשע"ט )6 במאי 2019(
)חמ 3-99-ה1(                  איילת שקד

                  שרת המשפטים
ס"ח התשי"ד, עמ' 76; התשל"ט, עמ' 88.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

מינוי חברים לוועדות ערר
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, ולפי חוק בתי 

דין מינהליים, התשנ"ב-1992

הנאצים,  רדיפות  נכי  לחוק   16 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
דין  בתי  לחוק   5 סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשי"ז-11957 
מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשנ"ב-21992,  מינהליים, 

לחברים בוועדות ערר לפי החוק, במחוז ירושלים:

לואיס אלברטו רבקין - רופא מוסמך

רות מינה דרבסי - רופאה מוסמכת

משה הרש - רופא מוסמך

שלום זילברמן - רופא מוסמך

אריאלה רבינוביץ'.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

א' באייר התשע"ט )6 במאי 2019(
)חמ 3-100-ה1(                 איילת שקד

                  שרת המשפטים
ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשל"ח, עמ' 212.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

אישור מעביד 
לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 

בתוקף סמכותי1 בהתאם לסעיף 343 לחוק הביטוח הלאומי 
הביטוח  לתקנות  2)ב(  ותקנה  התשנ"ה-21995,  משולב[,  ]נוסח 
אני  התשי"ד-31954,  בעבודה(,  פגיעה  מפני  )ביטוח  הלאומי 
דמי  תשלום  לעניין  בע"מ  הפועלים  בנק  המעביד  את  מאשר 

ביטוח מופחתים. 

יום  שלאחר  בחודש  באחד  האמור  האישור  של  תוקפו 
פרסומו.  

ד' בתמוז התשע"ט )7 ביולי 2019(
)חמ 3-910-ה1(

                                                        חיים כץ
                                                    שר העבודה הרווחה 

   והשירותים החברתיים 
י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.  2

ק"ת התשי"ד, עמ' 650.  3

הודעה על מינוי חבר בוועדה המייעצת 
לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה(, 

התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5)א()3( לתקנות העסקת עובדים 
על ידי קבלני כוח אדם )ערובה(, התשנ"ו-11996, אני מודיע כי 
רואה  את   )2019 במרס   13( התשע"ט  ב'  באדר  ו'  ביום  מיניתי 
חילוט  לעניין  המייעצת  בוועדה  לחבר  שכטר  אריה  החשבון 
ערבות או ערובה מתאימה אחרת שנתן קבלן כוח אדם או קבלן 
כקבלן  או  אדם  כוח  כקבלן  לעסוק  רישיון  קבלת  לשם  שירות 

שירות. 

כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019(
)חמ 3-2738-ה2(

                                                        חיים כץ
                                                    שר העבודה הרווחה 

  והשירותים החברתיים 
ק"ת התשנ"ו, עמ' 1514.  1

הודעה על מינוי יושבי ראש לוועדות ערר
לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19)א()1( לחוק להגברת האכיפה 
ובהסכמת שר המשפטים,  דיני העבודה, התשע"ב-12011,  של 
אני מודיע כי ביום כ"א בתמוז התשע"ט )24 ביולי 2019(, מיניתי 
לעיצומים  הערר  ועדות  ראש  ליושבי  מטה  הרשומים  את 

כספיים:

עורך דין יובל גל אביעד - יושב ראש;  )1(

עורך דין ניר )חיים( ויינר - יושב ראש.    )2(

תוקף המינויים לשלוש שנים. 

כ"א בתמוז התשע"ט )24 ביולי 2019( 
)חמ 3-4440(

                                                       חיים כץ
                                                    שר העבודה הרווחה 

  והשירותים החברתיים 
ס"ח התשע"ב, עמ' 62.  1
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הודעה על הארכת מינוי חברים לוועדות ערר
לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011

להגברת  לחוק  ו–)ב(  19)א(  סעיף  לפי  סמכותי1,  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  התשע''ב-22011  העבודה,  דיני  של  האכיפה 
דין מינהליים, התשנ"ב-31992, אני  8)ב( לחוק בתי  ולפי סעיף 
מודיע כי הארכתי4 ביום כ"א בתמוז  התשע"ט )24 ביולי 2019( 
שידונו  ערר  ועדות  לחברי  מטה  הרשומים  של  מינוים  את 

בעררים לפי סעיף 18 לחוק:

המספר  את  המייצג  העובדים  ארגון  נציגת   - שטיינברג  גלי 
הגדול ביותר של עובדים במדינה;

המספר  את  המייצג  העובדים  ארגון  נציגת   - סרוסי  אסנת 
הגדול ביותר של עובדים במדינה;

גיל בר טל - נציג ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול 
ביותר של עובדים במדינה;

מוטי עזרן - נציג ארגון מעבידים יציג ונוגע בדבר;

ישי פולק - נציג ארגון מעבידים יציג ונוגע בדבר.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"א בתמוז התשע"ט )24 ביולי 2019(
)חמ 3-4440(

                                                       חיים כץ
                                                    שר העבודה הרווחה 

  והשירותים החברתיים 
י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ס"ח התשע"ב, עמ' 62.  2

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  3

י"פ התשע"ט, עמ' 10415.  4

הסמכת רשות מוסמכת
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 1 לצו יבוא חופשי, התשע"ד- 
22014, אני מסמיך את ריקי קטנר לרשות מוסמכת למתן רישיון 
שלהלן  המכס  בפרטי  המפורטים  טובין  יבוא  לעניין  יבוא 
בתוספת הראשונה והשנייה לצו תעריף המכס והפטורים ומס 

קנייה על טובין, התשע"ז-32017: 

תוספת ראשונה:

;31.01.0010 )1(

)2( 38.08 - המשמשים בחקלאות. 

תוספת שנייה: 

)3( 28.35 - אחרים;

)4( 31.01 - דשנים אחרים. 

י"א בתמוז התשע"ט )14 ביולי 2019(
)חמ 3-552-ה2(

                                                    אורי אריאל
                                               שר החקלאות ופיתוח הכפר 

י"פ התשי"ג, עמ' 173.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  2

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41.  3

הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  7ג2)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, אני מודיע על פרסום הוראות 
בטבלה  ב'  בטור  המופיעים  העסקים  סוגי  לגבי  אחיד  במפרט 
שלהלן, שמספרם הסידורי לפי צו רישוי עסקים )עסקים טעוני 
)להלן - הצו(, מפורט בטור א' לצדם,  רישוי(, התשע"ג-22013 

ביום פרסומה של הודעה זו )להלן - יום הפרסום(.

תחילתן של ההוראות במפרט אחיד כפי שנקבעה במפרט היא - 
לגבי עסק שביום הפרסום אין לו רישיון, היתר זמני   )1(

או היתר מזורז - ביום הפרסום;

זמני  היתר  או  רישיון  לו  היה  הפרסום  שביום  עסק  לגבי   )2(
- שלוש שנים מיום הפרסום; על אף האמור בפסקה זו -

הוראות אשר נקבעו על ידי מי שהוסמך על ידי  )א( 
המפורטת  המטרה  לעניין  הפנים  לביטחון  השר 
בסעיף 1)א()2( לחוק - תחילתן היא ביום הפרסום;

הוראות אשר נקבעו על ידי מי שהוסמך על ידי  )ב( 
המפורטת  המטרה  לעניין  הפנים  לביטחון  השר 
במועד  תהיה  תחילתן   - לחוק  1)א()7(  בסעיף 
פקיעת תוקף הרישיון או ההיתר הזמני או שלוש 
מביניהם,  המוקדם  לפי  הפרסום,  מיום  שנים 
ואולם לגבי הוראות שלא נדרשו בעבר, בכתב, מן 

העסק, לפי כל דין - 

)1( תחילתן תהיה 90 ימים ממועד פקיעת תוקף   
הרישיון או ההיתר הזמני או שלוש שנים מיום 

הפרסום, לפי המוקדם מביניהם;

מערכות  להתקנת  דרישה  בהן  נכללה  אם   )2(  
כיבוי או גילוי אוטומטיות - תחילתה של אותה 
דרישה תהיה שנה ממועד פקיעת תוקף הרישיון 
או ההיתר הזמני או שלוש שנים מיום הפרסום, 

לפי המוקדם מביניהם.

טור א'
מספר  סידורי

טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי

מעבדת שיניים1.7

פסדים - עיבודם3.6ב

קיוסק4.7א

משקאות משכרים - פאב, 4.8
בר, מסבאה וכל עסק שעיקר 

פעילותו הגשתם לצורך צריכה 
במקום ההגשה

רוכלות בעסק הטעון רישוי 6.9ב
לפי פרט אחר בתוספת לצו

רוכלות אחרת6.9ג

     
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 778.  1

ק"ת התשע"ג, עמ' 821; התשע"ט, עמ' 1600.  2
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עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה  
המקרקעין  על  כאמור  התכנית  אישור  ממועד  שנתיים  בתוך 
המפורטים להלן, המתוחמים בצבע כחול בתשריט הם שיכונים 

ציבוריים:

גושהמקום
חלקות 
ח"חבשלמות

תש"צ 
מס'

195, 466, 6495קריית אונו
643 ,639

630 ,4723/43/25

6434623כפר סבא 

6018193חולון

7, 9, 10, 11, 7427תל אביב 
 13 ,12

131, 6390133פתח תקווה

638914

3704566רחובות

765228רעננה

403, 7800404תל מונד

60, 61, 62 7992נתניה

1766737הושעיה 

10282105שפרעם 

1899831כרמיאל

18210169לימן 

2, 58633רמלה

724842מזור

218825אשדוד

3807595באר שבע

הבינוי  במשרד  תכנון  )בכיר(  באגף  מופקדים  התשריטים 
פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  וניתן  והשיכון 

לקהל.

י"ד בתמוז התשע"ט )17 ביולי 2019(
)חמ 3-74(

אריאל )אריק( ינאי  
                                               מנהל מחלקת רישום מקרקעין

במשרד הבינוי והשיכון  

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-21964, ובהתאם לסעיף 6)א(
 ,)6 מס'  )תיקון  )הוראת שעה(  ציבוריים  שיכונים  רישום  לחוק 
המדינה  בידי  שהוקמו  בניינים  כי  מאשר  אני  התש"ע-32010, 
או מטעמה או ביוזמתה או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם 

טור א'
מספר  סידורי

טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי

מכון כושר ששטחו גדול מ–800 7.5
מ"ר שאינו אחד מאלה:

א. מכון כושר המוחזק ומופעל 
בידי אגודת ספורט, ארגון 

ספורט, התאחדות או איגוד, 
כהגדרתם בחוק הספורט, 

התשמ"ח-31988, המשמש את 
ספורטאיהם בלבד;

ב. מכון כושר המוחזק ומופעל 
בידי מוסד חינוך לרבות מוסד 

להשכלה גבוהה, המשמש 
את התלמידים מן המניין 

הרשומים במוסד בלבד;

ג. מכון כושר המצוי במתחם 
בית משותף, כהגדרתו 

בסעיף 52 לחוק המקרקעין, 
התשכ"ט-41969, או במקום 

עבודה, שבו מספר העובדים 
בבניין או במתחם אינו עולה 
על 1,000, ובלבד שאינו פתוח 

לציבור הרחב ומשמש את 
דיירי הבית המשותף או את 

עובדי המקום בלבד;

ד. מכון כושר בבית מלון 
המשמש את אורחי המלון 

בלבד

מוסך - תיקון תקרים8.9ד

מטווח ירי9.1ב

כ"ב בתמוז התשע"ט )25 ביולי 2019(
)חמ 3-4208(

                                                        מרדכי כהן
המנהל הכללי של משרד הפנים      

ס"ח התשמ"ח, עמ' 122.  3

ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.  4

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ציבוריים )הוראת שעה(, התשכ"ד-21964, ובהתאם לסעיף 6)א(
 ,)6 מס'  )תיקון  )הוראת שעה(  ציבוריים  שיכונים  רישום  לחוק 
המדינה  בידי  שהוקמו  בניינים  כי  מאשר  אני  התש"ע-32010, 
או מטעמה או ביוזמתה או שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם 
החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995( או שנכללו 
בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-41965, 

 
י"פ התשע"ד, עמ' 7248.  1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414.  2

ס"ח התש"ע, עמ' 414.  3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  4

 
י"פ התשע"ד, עמ' 7248.  1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414.  2

ס"ח התש"ע, עמ' 414.  3
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ח.פ אופקים בע"מ
)ח"פ 51-545295-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
עמרי  עו"ד  של  במשרדו   ,11.00 בשעה   ,22.8.2019 ביום  תתכנס 
בניאל, רח' ריב"ל 24, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יונתן מימון, מפרק

נכסי עוז ושלום בע"מ
)ח"פ 51-428955-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 20.8.2019, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' חומה ומגדל 
16, תל אביב 6777116, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יונה מושקוביץ, עו"ד, מפרק

מ.ד. יוסי בדיקות בע"מ
)ח"פ 51-363017-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.8.2019, בשעה 16.30, אצל המפרק, רח' זכרון יעקב 
25, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי דרור, מפרק

ד. בלוך בע"מ
)ח"פ 51-255580-6(

)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   ,25.4.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עו"ד אלירן כהן, מרח' צייטלין 1, תל אביב, למפרק החברה.

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

החלה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה )1 בינואר 1995( או שנכללו 
בתכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-41965, 
עד יום י"ב בטבת התשנ"ט )31 בדצמבר 1998( ובנייתם החלה  
המקרקעין  על  כאמור  התכנית  אישור  ממועד  שנתיים  בתוך 
המפורטים להלן, המתוחמים בצבע כחול בתשריט הם שיכונים 

ציבוריים:

גושהמקום
חלקות 
תש"צ מס'בשלמות

תרש"צ 3/15/14 8124311כפר יונה
)שינוי לתרש"צ 

)3/15/11

907389חריש

7160339-327בת ים

7160326-313חולון

2066217אשדוד

8, 21909אשדוד

246211אשדוד

הבינוי  במשרד  תכנון  )בכיר(  באגף  מופקדים  התשריטים 
פתוח  שהמשרד  ובשעות  בימים  בהם  לעיין  וניתן  והשיכון 

לקהל.

ז' בתמוז התשע"ט )10 ביולי 2019(
)חמ 3-74(

אריאל )אריק( ינאי  
                                               מנהל מחלקת רישום מקרקעין

במשרד הבינוי והשיכון  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  4

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

ח.פ אופקים בע"מ
)ח"פ 51-545295-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.1.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן מימון, מרח' הקישון 

41, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יונתן מימון, מפרק
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ג. מדע - יזמות הנדסה וניהול פרוייקטים בע"מ
)ח"פ 51-494987-4(

)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   ,9.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
רמלה,   ,1 קומה  ניזרי,  בית   ,45 הרצל  מרח'  אזולאי,  רפי  עו"ד 

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 4/11/2019, 
בשעה 13.00, 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.

רפי אזולאי, עו"ד, מפרק

מרואן עיסאוי בע"מ
)ח"פ 51-595024-4(

)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   ,8.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

מרואן עיסאוי, ת"ד 702, ג'לג'וליה, 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 10/11/2019, 
עבד  רח'  וינצר,  יריב  ד"ר  דין  עורכי  במשרד   ,11.00 בשעה 
הגשת  לשם  סונול(,  דלק  )תחנת  קאסם  כפר  קאסם,  אלכרים 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מרואן עיסאוי, מפרק

ג'ין - וואי בע"מ
)ח"פ 51-509615-4(

)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 

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 25/8/2019, 
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.

אלירן כהן, עו"ד, מפרק

פורום טכנולוגיות אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-351932-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

מיכאל יעקבי, מרח' הכרמל 51, כפר סבא, 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 11/9/2019, 
בשעה 10.00, אצל אנגל בקשי ושות', רואי חשבון, רעננה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

מיכאל יעקבי, מפרק

סירקולאייר בע"מ
)ח"פ 51-522672-8(

)בפירוק מרצון(

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

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

גיא שחר, מרח' הדרור 28, מבשרת ציון, 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 15/9/2019, 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

גיא שחר, מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/11/2019, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יוסף רחמים, רו"ח, מפרק

נח נכסים ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-512591-2(

)בפירוק מרצון(

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

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

אביב כץ, מרח' העינב 38, בנימינה-גבעת עדה, 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 17/11/2019, 
בשעה 11.00, במשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית 
בני   ,35 קומה   ,4 ב.ס.ר   ,7 מצדה  רח'  דין,  עורכי  ושות',  גרוס 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אביב כץ, מפרק

נעאמנה פלדות בע"מ
)ח"פ 51-519552-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
מהדי נעאמנה, מרח' צלאח אל דין 17, עראבה 3081200, 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 18/11/2019, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מהדי נעאמנה, מפרק

התקבלה   ,10.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק  נצרת,   ,10 ג'באל  אל  רואוס  מרח'  מסלם,  תאמר  עו"ד 

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 12/11/2019, 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

תאמר מסלם, עו"ד, מפרק

א.ד. דאבוש ניהול פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-584762-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד מני יניב גרשון, מרח' הרצל 5, ת"ד 988, אשקלון, 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 17/11/2019, 
בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מני יניב גרשון, עו"ד, מפרק

שלום בית גישור פישור ובוררות בע"מ
)ח"פ 51-316972-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק  לציון,  ראשון   ,53 רוטשילד  מרח'  רחמים,  יוסף  רו"ח 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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השקט שלך שמירה ואבטחה בע"מ
)ח"פ 51-494188-9(

)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   ,8.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יקטרינה אבו מור, מרח' החצב 17, בני עייש 6086000, למפרקת 

החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1/12/2019, 
הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  במשרדי   ,10.00 בשעה 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה.

יקטרינה אבו מור, מפרקת

ואלהאלה נטוורקס בע"מ
)ח"פ 51-577547-6(

)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   ,14.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
עו"ד איתי קורח, מרח' הארבעה 30, מגדלי הארבעה, תל אביב 

6473926, 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 15/12/2019, 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

איתי קורח, עו"ד, מפרק

נעמיאל בע"מ
)ח"פ 51-419134-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,21.7.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

אלי קורוב, מרח' רבוצקי 47ב, רעננה, 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 22/11/2019, 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלי קורוב, מפרק

גן תמר בע"מ
)ח"פ 51-302036-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.6.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

שלום פתאל, מרח' הקוצר 9, רמת השרון, 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 24/11/2019, 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שלום פתאל, מפרק
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