
רשומות

ילקוט הפרסומים
11 ביוני 2018 7834 כ"ח בסיוון התשע"ח

עמוד עמוד

 מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים 
8678 )תגמולים ושיקום( וחוק בתי דין מינהליים................  

 מינוי והארכת מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק 
 משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים 

8679   ................................... ושיקום( וחוק בתי דין מינהליים 

 מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק נכי המלחמה 
8680 בנאצים וחוק בתי דין מינהליים.....................................  

 מינוי והארכת מינוי חברים לוועדות ערר לפי חוק נכי
8681 רדיפות הנאצים וחוק בתי דין מינהליים....................  

8681   ..... צו הרחבה בענף הבנייה לפי חוק הסכמים קיבוציים

8682 אכרזות בדבר החלפת תקנים רשמיים...................................  

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה בוועדה 
8682   ................ המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז ירושלים

 מינוי נציגת השר להגנת הסביבה בוועדה המחוזית 

8683 לתכנון ולבנייה - מחוז צפון............................................  

 מינוי חברה בוועדה המקצועית לרישום תכשירים לפי 

 תקנות החומרים המסוכנים )רישום תכשירים 

8683 להדברת מזיקים לאדם(......................................................  

 הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר 

8683 הגדה המערבית ורצועת עזה )הגבלת פעילות(........  

 הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות 

8683   ............. חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות 

8683 הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור .......  

8686 הודעות מאת הציבור...................................................................  
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מינוי חברים לוועדות ערעור
 לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 

]נוסח משולב[, וחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-11959 ]נוסח משולב[ )להלן - החוק(, וסעיף 5 
לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני ממנה את הרשומים 

מטה לחברים בוועדות ערעור לפי החוק, כמפורט להלן:

מחוז ירושלים:

ברוריה דדון

חנה גורדון

אריאלה רבינוביץ

צבי אלימלך רוטנברג

עדנה גרוס

שי דדוש

שלמה אילון - רופא מוסמך

יעקב קובי אסף - רופא מוסמך

צבי שטרן - רופא מוסמך

מחוז תל אביב:

זאב יהודה אורבך

סמי בקלש

ישראלה גרינוולד-שריד

יגאל ליבר

חנה גלאי

דניאל שהר רביץ

אברהם שמואלביץ

יצחק דב פלג

שמואל קלוש

אורלי גרטי סרוסי

אשר סבן

עינת ריזברג שושני

צפורת בלאושטיין רוזנברג

חנינא קכל - רופא מוסמך

זאב פלדברין - רופא מוסמך

משה אנגלנדר - רופא מוסמך

תמיר גורן - רופא מוסמך

יעקב יהב - רופא מוסמך

נח גונן - רופא מוסמך

מרדכי משיח - רופא מוסמך

חנן מוניץ - רופא מוסמך

רבקה שפרה ברגר - רופאה מוסמכת

יעקב בר–חיים - רופא מוסמך

יפתח סוכנבר - רופא מוסמך

רפאל אדר - רופא מוסמך

שלמה אילון - רופא מוסמך

יצחק לטקו - רופא מוסמך

שלמה דוקס - רופא מוסמך

נעמי אפטר - רופאה מוסמכת

מחוז מרכז:

ישראל פרץ

איריס אמה חזן

דניאל שהר רביץ

רחלי ברנע אמרגי

חנן נחמני

יצחק שלום

עליזה-אדוה כהן מרקוביץ

זאב פלדברין - רופא מוסמך

משה אנגלנדר - רופא מוסמך

יעקב יהב - רופא מוסמך

מרדכי משיח - רופא מוסמך

חנינא קכל - רופא מוסמך

חנן מוניץ - רופא מוסמך

ולנטין ז'טלני - רופא מוסמך

פאינה צפורה בר - רופאה מוסמכת

רבקה שפרה ברגר - רופאה מוסמכת

יעקב בר–חיים - רופא מוסמך

יפתח סוכנבר - רופא מוסמך

מחוז דרום:

שלום שגב

שי אדמוני

אסנת וטבו

מרדכי פז

הלנה רבליס

מיכאל רוזנברג

רוברט מיכאל פינאלי - רופא מוסמך

יעקב קובי אסף - רופא מוסמך

קלרה שניידרמן - רופאה מוסמכת

מחוז חיפה:

יוסף מרקו

סאלי נבואני קוואס

חנן נחמני

דוד לוקוב

נגה דואן פוקס

רבקה שלומי

אהרון גל אור

אפרים יפתח
ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התש"ן, עמ' 152.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2
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קלין שפירא - רופא מוסמך

אלחנדרו יששכר סזבון - רופא מוסמך

נעמי אפטר - רופאה מוסמכת.

תוקף המינויים לשלוש שנים, מיום ז' בסיוון התשע"ח )21 
במאי 2018(.

כ"ט באייר התשע"ח )14 במאי 2018(
)חמ 3-323-ה1(    איילת שקד

שרת המשפטים  

מינוי והארכת מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950, וחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו 
החוק(,   - )להלן  התש"י-11950  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה 
ממנה  אני  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק   5 וסעיף 
ומאריכה את מינוים של הרשומים מטה לחברים בוועדות ערעור 

לפי החוק, כמפורט להלן:

מחוז ירושלים:

רון סמוראי

צחי כהן
ברוריה דדון3

חנה גורדון3
אריאלה רבינוביץ3

אוריאל דרייפוס

שלמה אילון - רופא מוסמך

יעקב קובי אסף4 - רופא מוסמך

צבי שטרן4 - רופא מוסמך

מחוז תל אביב:
זאב יהודה אורבך5

סמי בקלש3
ישראלה גרינוולד-שריד5

יגאל ליבר5
חנה גלאי5

דניאל שהר רביץ5
אברהם שמואלביץ5

יצחק דב פלג5

אורלי גרטי סרוסי
אשר סבן5

עינת ריזברג שושני
צפורת בלאושטיין רוזנברג6

ברכה פודורובסקי

זאב פלדברין5 - רופא מוסמך

משה אנגלנדר5 - רופא מוסמך

תמיר גורן5 - רופא מוסמך

יעקב יהב5 - רופא מוסמך

נח גונן5 - רופא מוסמך

מרדכי משיח5 - רופא מוסמך

חנינא קכל5 - רופא מוסמך

חנן מוניץ5 - רופא מוסמך

רבקה שפרה ברגר4 - רופאה מוסמכת

יעקב בר–חיים5 - רופא מוסמך

יפתח סוכנבר4 - רופא מוסמך

רפאל אדר5 - רופא מוסמך

שלמה אילון - רופא מוסמך

יצחק לטקו6 - רופא מוסמך

שלמה דוקס6 - רופא מוסמך

נעמי אפטר - רופאה מוסמכת

מחוז מרכז:
חנה גלאי5

חוה טרטקובסקי שמשי5

אופיר שלו
מרדכי שנבל5

רינה רחמני רבינוביץ5
פדינה לוין5

נחמיה גורל8

זאב פלדברין5 - רופא מוסמך

משה אנגלנדר5 - רופא מוסמך

מרדכי משיח5 - רופא מוסמך

חנינא קכל5 - רופא מוסמך

חנן מוניץ5 - רופא מוסמך

ולנטין ז'טלני5 - רופא מוסמך

פאינה צפורה בר5 - רופאה מוסמכת

רבקה שפרה ברגר4 - רופאה מוסמכת

יעקב בר–חיים7 - רופא מוסמך

יפתח סוכנבר4 - רופא מוסמך 

מחוז דרום:
שלום שגב5
שי אדמוני5
אסנת וטבו5

רוברט מיכאל פינאלי5 - רופא מוסמך

יעקב קובי אסף4 - רופא מוסמך

קלרה שניידרמן4 - רופאה מוסמכת

 
ס"ח התש"י, עמ' 162.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 6485.  3

י"פ התשע"ו, עמ' 7655.  4

י"פ התשע"ה, עמ' 6486.  5

י"פ התשע"ז, עמ' 126.  6
 

י"פ התשע"ו, עמ' 1945.  7
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משה ויסמן3
אלה בלאס3

יצחק תומר
רונן חרותי3

משה אנגלנדר3 - רופא מוסמך

תמיר גורן3 - רופא מוסמך

יעקב יהב3 - רופא מוסמך

נח גונן3 - רופא מוסמך

מרדכי משיח3 - רופא מוסמך

חנינא קכל3 - רופא מוסמך

חנן מוניץ - רופא מוסמך

רבקה שפרה ברגר5 - רופאה מוסמכת

יעקב בר-חיים3 - רופא מוסמך

יפתח סוכנבר5 - רופא מוסמך

רפאל אדר3 - רופא מוסמך

שלמה אילון3 - רופא מוסמך

יצחק לטקו3 - רופא מוסמך

שלמה דוקס6 - רופא מוסמך

נעמי אפטר - רופאה מוסמכת

מחוז הדרום:

מרדכי פז
אשר שלום זיו7

אורלי סטולרו ספיר

מיכאל רוזנברג

הלנה רבליס
שלום שגב7

רוברט מיכאל פינאלי7 - רופא מוסמך

יעקב קובי אסף4 - רופא מוסמך

קלרה שניידרמן4 - רופאה מוסמכת

מחוז חיפה:
רחלי ברנע אמרגי7

יעל פנקס7
יודקה יהודה פיגורה7

קלין שפירא7 - רופא מוסמך

אלחנדרו יששכר סזבון7 - רופא מוסמך

נעמי אפטר7 - רופאה מוסמכת.

תוקף המינויים לשלוש שנים, מיום ז' בסיוון התשע"ח )21 
במאי 2018(.

כ"ט באייר התשע"ח )14 במאי 2018(
)חמ 3-99-ה1(    איילת שקד

שרת המשפטים  
י"פ התשע"ו, עמ' 7711.  5

י"פ התשע"ו, עמ' 10320.  6

י"פ התשע"ה, עמ' 6718.  7

מחוז חיפה:
פירי אריאלה ביתן8

אפרים יפתח8

קלין שפירא8 - רופא מוסמך

אלחנדרו יששכר סזבון8 - רופא מוסמך

נעמי אפטר8 - רופאה מוסמכת.

תוקף המינויים לשלוש שנים, מיום ז' בסיוון התשע"ח )21 
במאי 2018(.

כ"ט באייר התשע"ח )14 במאי 2018(
)חמ 3-321-ה1(    איילת שקד

שרת המשפטים  
י"פ התשע"ח, עמ' 6487.  8

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

וחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב- 1992

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

ערעור לפי החוק, כמפורט להלן:

מחוז ירושלים:
זאב שורק3
רמי גבאי3

דב נתן טל3
דוד עזרא3

עדנה גרוס3
אוריאל דרייפוס3

שלמה אילון - רופא מוסמך

יעקב קובי אסף4 - רופא מוסמך

רחמים בן יוסף3 - רופא מוסמך

צבי שטרן4 - רופא מוסמך

מחוז תל אביב:
צפורת בלאושטיין רוזנברג6

שרה חורש3

משה סגליס
אברהם בן קרת3

עליזה הרפז3
שי קדרון3

סיגל גנות3
יבין רוכלי3

יעל פלד-פלפל3

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

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 6717.  3

י"פ התשע"ו, עמ' 7710.  4
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חנן מוניץ - רופא מוסמך

רבקה שפרה ברגר4 - רופאה מוסמכת

יעקב בר–חיים3 - רופא מוסמך

יפתח סוכנבר4 - רופא מוסמך

רפאל אדר3 - רופא מוסמך

שלמה אילון - רופא מוסמך

יצחק לטקו - רופא מוסמך

שלמה דוקס7 - רופא מוסמך

נעמי אפטר - רופאה מוסמכת

מחוז הדרום:

מרדכי פז
אשר שלום זיו3

אורלי סטולרו ספיר

מיכאל רוזנברג

הלנה רבליס
שלום שגב3

רוברט מיכאל פינאלי3 - רופא מוסמך

יעקב קובי אסף4 - רופא מוסמך

קלרה שניידרמן4 - רופאה מוסמכת

מחוז חיפה:
רחלי ברנע אמרגי3

יעל פנקס
יודקה יהודה פיגורה3

קלין שפירא3 - רופא מוסמך

אלחנדרו יששכר סזבון3 - רופא מוסמך

נעמי אפטר3 - רופאה מוסמכת

תוקף המינויים לשלוש שנים, מיום ז' בסיוון התשע"ח )21 
במאי 2018(.

כ"ט באייר התשע"ח )14 במאי 2018(
)חמ 3-100-ה1(    איילת שקד

שרת המשפטים  
י"פ התשע"ו, עמ' 6.  7

צו הרחבה בענף הבנייה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
של  תחולתן  תורחב  כי  לאמור  מצווה  אני  התשי"ז-11957, 
ההסכמים  בפנקס  שמספרו  הכללי,  הקיבוצי  ההסכם  הוראות 
הקיבוציים 7019/2018, מיום י' בניסן התשע"ח )26 במרס 2018( 
)להלן - ההסכם(, אשר נחתם בין התאחדות בוני הארץ לבין 
והעץ  הבניין  עובדי  והסתדרות  החדשה  הכללית  ההסתדרות 
)להלן - הצדדים(, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו 
הרחבה2  בצו  כהגדרתם  בענף  והמעסיקים  העובדים  כל  על 

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

וחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

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

ערר לפי החוק, כמפורט להלן:

מחוז ירושלים:
זאב שורק3
רמי גבאי3

דב נתן טל3
דוד עזרא3

עדנה גרוס3

אוריאל דרייפוס

שלמה אילון - רופא מוסמך

יעקב קובי אסף4 - רופא מוסמך

רחמים בן יוסף3 - רופא מוסמך

צבי שטרן4 - רופא מוסמך

מחוז תל אביב:
צפורת בלאושטיין רוזנברג5

שרה חורש3

משה סגליס
אברהם בן קרת3

עליזה הרפז3
שי קדרון3

סיגל גנות3
יבין רוכלי3

יעל פלד-פלפל3
משה ויסמן3
אלה בלאס3
יצחק תומר6
רונן חרותי3

משה אנגלנדר3 - רופא מוסמך

תמיר גורן3 - רופא מוסמך

יעקב יהב3 - רופא מוסמך

נח גונן3 - רופא מוסמך

מרדכי משיח3 - רופא מוסמך

חנינא קכל3 - רופא מוסמך

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

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 6484.  3

י"פ התשע"ו, עמ' 7711.  4

י"פ התשע"ו, עמ' 1873.  5

י"פ התשע"ו, עמ' 1947.  6
 

ס"ח התשי"ז, עמ' 63.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 730; התשע"ד, עמ' 600.  2

DoCenter Id:801-02-2018-000422, received on -11/06/2018 ,מחלקת רשומותMinistry of Justice Israel



ילקוט הפרסומים 7834, כ"ח בסיוון התשע"ח, 11.6.2018  8682

הקיבוציים  ההסכמים  בפנקס  שמספרו  הקיבוצי  להסכם 
 7020/2015שנחתם בין הצדדים )להלן - צו הרחבה 2015(.

תחילתו של צו זה ב–1 בחודש שלאחר מועד פרסומו.

תוספת

ת ו ב ח ר ו מ ה ת  ו א ר ו ה ה

מס' הסעיף 
בהסכם

מבוא, פרשנות ותחולה א. 

לא הורחב.  .1

מקרה  בכל   .2015 הרחבה  לצו  תוספת  מהווה  זה  צו    .2
של סתירה בין הוראות צו זה לבין הוראות צו הרחבה 
2015 - יגברו הוראות צו זה; בכל עניין אשר לא הוסדר 
בהסכם, לא יחול שינוי מן המפורט בצו הרחבה 2015.

לא הורחב.   .3

כל ההגדרות והמונחים המופיעים בצו הרחבה 2015,    .4
יחולו גם בצו זה, אלא אם צוין במפורש אחרת.

לא הורחב.   .5

עדכונים ושינויים בשעות העבודה ב. 

 42 על  לעמוד  ימשיך  הבנייה  בענף  העבודה  שבוע    .6
 .2015 הרחבה  לצו   8 בסעיף  לאמור  בהתאם  שעות, 

סעיף 9 לצו הרחבה 2015 מבוטל.

הגדלת שיעורי ההפקדות לביטוח פנסיוני ג. 

מכניסתו לתוקף של צו זה, שיעורי הפקדות המעסיק    .7
לתגמולים בביטוח פנסיוני, וכן חלק העובד המנוכה 
הרחבה  לצו  בהתאם  פנסיוני,  ביטוח  לטובת  משכרו 
על   0.6%  - המבוטח  מהשכר  ב–1.2%  יגדלו   ,2015
חשבון המעסיק ו–0.6% על חשבון העובד, כך שחלק 
 7.1% על  הפחות,  לכל  יעמוד,  לתגמולים  המעסיק 
מהשכר המבוטח, וחלק העובד לתגמולים יעמוד על 

6.6% מהשכר המבוטח.*

יעודכנו   2015 הרחבה  לצו  ו–29   25 סעיפים  הוראות    .8
בהתאמה לאמור לעיל.

הערה: נעשה תיקון הכרחי, כך שבמקום המילה "הסכם"   *
נרשם "צו", בהתאמות הלשוניות המחייבות.

ט"ז בסיוון התשע"ח )30 במאי 2018(
)חמ 3-107-ה1(     חיים כץ

שר העבודה הרווחה  
והשירותים החברתיים  

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
עם  ובהתייעצות  האנרגיה  שר  של  בהסכמה  התשי"ג-11953, 
הישראלי  התקנים  מכון  כי  ויבואנים,  צרכנים  יצרנים,  נציגי 

החליף, באישורי, את התקן הרשמי הזה:

ת"י 60320 חלק 1 - מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש 
ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מאפריל 22013;

במקומו יבוא:

ת"י 60320 חלק 1 - מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש 
ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות, מיוני 2018.

בדבר  הודעה  בתיקון  המפורטים  במקומות  יופקד  התקן 
המקומות להפקדת תקנים רשמיים, שפורסם בילקוט הפרסומים 

7566, התשע"ז, עמ' 8488.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה.

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(
)חמ 3-95-ה4(     אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה  
י"פ התשע"ג, עמ' 4749.  2

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
התשי"ג-11953, בהסכמת שר האנרגיה ולאחר התייעצות עם 
נציגי היצרנים, היבואנים והצרכנים, כי מכון התקנים הישראלי 

החליף, באישורי, את התקן הרשמי הזה: 

)UPS(: דרישות כלליות  1 - מערכת אל–פסק  62040 חלק  ת"י 
ודרישות בטיחות למערכות אל–פסק, מפברואר 22015;

במקומו יבוא:

)UPS(: דרישות כלליות  1 - מערכת אל–פסק  62040 חלק  ת"י 
ודרישות בטיחות למערכות אל–פסק, מיוני 2018.

בדבר  הודעה  בתיקון  המפורטים  במקומות  יופקד  התקן 
המקומות להפקדת תקנים רשמיים, שפורסם בילקוט הפרסומים 

7566, התשע"ז, עמ' 8488.

תחילתה של אכרזה זו  90 ימים  מיום פרסומה.

כ' בסיוון התשע"ח )3 ביוני 2018(
)חמ 3-95-ה4(     אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 4339.  2

י"פ התשס"ט, עמ' 5765.  3

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה - מחוז ירושלים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)א()2( ו–48א)א( לחוק התכנון 
לממלא  שגיא,  אסף  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
מקום נציגי בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז ירושלים, 

כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסיבה.

ט' בסיוון התשע"ח )23 במאי 2018(
)חמ 3-7-ה2(    זאב אלקין

השר להגנת הסביבה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450; התשל"ג, עמ'  1

230; התש"ן, עמ' 168; התשע"ח, עמ' 76.  
 

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ז, עמ' 162.  1
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מינוי נציגת השר להגנת הסביבה בוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה - מחוז צפון

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  7)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה-11965, אני ממנה את אליאור ליאב, במקומה של דורית 

סלע2, לנציגתי בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה של מחוז צפון.

וכל עוד המתמנה משמשת  תוקפו של המינוי לחמש שנים 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ט' בסיוון התשע"ח )23 במאי 2018(
)חמ 3-7-ה2(    זאב אלקין

השר להגנת הסביבה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450.  1

י"פ התשס"ו, עמ' 4628.  2

מינוי חברה בוועדה המקצועית לרישום תכשירים
לפי תקנות החומרים המסוכנים )רישום תכשירים להדברת 

מזיקים לאדם(, התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי תקנה 9)א( לתקנות החומרים המסוכנים 
)רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם(, התשנ"ד-11994, אני 
השר  לנציגת  רוט2,  שמעון  של  במקומו  בכר,  מרילין  את  ממנה 

להגנת הסביבה בוועדה המקצועית לרישום תכשירים.

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

ט' בסיוון התשע"ח )23 במאי 2018(
)חמ 3-2456-ה3(    זאב אלקין

השר להגנת הסביבה  
ק"ת התשנ"ד, עמ' 1285.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 6292.  2

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת 

עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
)הגבלת פעילות(,  ורצועת עזה  הביניים בדבר הגדה המערבית 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
התשע"ח  באייר  י"ט  ביום  כי  השר(,   - )להלן  הפנים   לביטחון 
 )4 במאי 2018(, יש כוונה לקיים טורניר כדורגל לזכרו של חליל 
אל–וזיר )אבו ג'יהאד( במגרש הכדורגל של שכונת ראס אל–עמוד 
בירושלים )להלן - האירוע( של ו/או מטעם ו/או בחסות הרשות 
הפלסטינית וזאת בלי שניתן לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3)א( 
לחוק, הוציא השר ביום י"ח באייר התשע"ח )3 במאי 2018( צו 

לפי סעיף 3)ב( לחוק, המורה -

שלא לקיים את האירוע בכתובת האמורה, או בכל מקום  א. 
אחר בתחומי מדינת ישראל;

למחזיק במקום ולכל אדם המנהל, המפעיל, הפועל במסגרת  ב. 
האירוע למנוע את קיומו ו/או לא לאפשר את המשך קיומו 
בכתובת האמורה או בכל מקום אחר בתחומי מדינת ישראל.

י"ג בסיוון התשע"ח )27 במאי 2018(
)חמ 3-2824(    אברהם אדרי

המזכיר הביטחוני   
המשרד לביטחון הפנים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.  1

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-¹1972,  )רישיונות(, 

רישיונות:

סוג הבקשהיישובהשם

משרד לחקירות פרטיותתל–אביב-יפו אגאג'אני רועי

חוקר פרטיאורניתאזולאי מאי

חוקר פרטיתדהראלאל חגי

חוקר פרטיתל–אביב-יפואלחנטי שחר

חוקר פרטיבת שלמהאפשטיין עמית

חוקר פרטייובלגבאי עידן

חוקר פרטיקריית טבעוןגרוס ירון שאול

חוקר פרטירחובותורשבסקי ערן הלל

חוקר פרטיניצןיאיר שלמה 

חוקר פרטירמת גןישראלי ערן

חוקר פרטימתןכהן דוד

חוקר פרטינתניהניר גל

חוקר פרטינהריהקורט אילת

חוקר פרטיכפר סבאשכטר גל עמית

חוקר פרטימגדל העמקשמואל דורון

להגיש  אדם  כל  רשאי  זו  הודעה  מפרסום  ימים   15 בתוך 
לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות 
שמירה,  ושירותי  פרטיים  חוקרים  חוק  לפי  הרישוי  ועדת  המען: 
התשל"ב-²1972, ת"ד 34357, ירושלים 91342, או לפקס' 02-6467936.

hokrimpz@ אלקטרוני:  לדואר  מייל  לשלוח  ניתן  כן  כמו 
.justice.gov.il

כ"ד בסיוון התשע"ח )7 ביוני 2018(
יהושע למברגר )חמ 3-231-ה1(  

יושב ראש הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים
                               ושירותי שמירה                     

ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית 
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 

התכנון  לחוק  ו–)8(  76ג)6(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי הוועדה הארצית 
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות, בישיבתה מס' 02/2018 
מיום ד' באדר התשע"ח )19 בפברואר 2018( החליטה על העברת 
מקטע  חום  קו   - 72א'  תתל  מספר  לאומית,  לתשתית  תכנית 
התכנית(,   - )להלן  אביב  תל  במטרופולין  קלה  רכבת  מערבי, 

להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.
 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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מקום ותיאור התכנית: תכנית למקטע המערבי של הקו החום 
לקבוע  בהתאם  הקלה,  הרכבת  של  האדום  הקו  ולהארכת 
רכבת  לתחנת  ועד  ים  בת  דרום  שבין  בקטע  23/א/4,  בתמ"א 

משה בדיין בראשון לציון.

זו, עובר כולו בתחום העיר ראשון לציון.  הקו החום, בתכנית 
תחילתו במערב העיר בשטח המיועד למרכז תחזוקה ותפעול 
הממוקם  האדום,  את  וגם  החום  הקו  את  גם  שישרת  )דיפו( 
מתחום  מרילנד.  לשד'  וממערב  זאבי  רחבעם  לשד'  מדרום 
מרכז התחזוקה והתפעול פונה הקו מזרחה ודרומה על דרכים 
ממשיך  הוא  משם  הדונם".   1000" בתכנית  הכלולות  חדשות 
מזרחה על שד' רחבעם זאבי ושד' משה דיין, פונה דרומה על 
שד' לוי אשכול ומזרחה על שד' יצחק רבין וההסתדרות. הקו 
חוצה את כביש 4 מתחת לגשר חדש במחלף גן רווה, וממשיך 
מזרחה על רח' רוטשילד בחלק המזרחי של העיר. במפגש עם 
רח' הרצל הוא פונה דרומה ומשם מזרחה על רח' הכרמל ורח' 

ירושלים עד פאתי מחנה צריפין.

שלוחת הקו האדום בתכנית זו ממשיכה דרומה בהמשך לרח' 
הרב ניסנבאום בבת ים על דרך מנחם בגין, ומשם על רח' כורש 
רחבעם  שד'  עם  כורש  רח'  של  במפגש  לציון.  ראשון  במערב 
זאבי היא מתפצלת על ציר הקו החום לאורך שדרות רחבעם 

זאבי עד מפגש עם קו המתע"ן הירוק.

מטרת התכנית: הקמה של מסילה לרכבת קלה ומיתקנים נלווים 
)מתע"ן  נוסעים  עתירת  המערכת  קווי  מרשת  חלק  המהווים 

במטרופולין תל אביב, בתחומי הערים ראשון לציון ובת ים.

עיקרי הוראות התכנית: 

קביעת שטח לרצועת מתע"ן במפלס הקרקע שבו יהיה ניתן   )1(
להקים, בין השאר, מסילות לרכבת קלה, תחנות להעלאת 
מבנים,  ציבורית,  לתחבורה  תחנות  והורדתם,  נוסעים 
מעל  המתע"ן  להפעלת  הדרושים  ותשתיות  מיתקנים 

ומתחת לקרקע;

תחזוקה  למרכז  המיועד  מסילה  לתפעול  שטח  קביעת   )2(
ותפעול למתע"ן )דיפו(.

מרכז;  אביב,  תל  מחוז:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מרחבי תכנון מקומיים: בת ים, ראשון לציון.

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

מחוז תל אביב, מרחב תכנון בת ים

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

502731 ,24 ,19 ,15 ,13

50294

7122134 ,131 ,130

מחוז מרכז, מרחב תכנון ראשון לציון

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

2717 38-36 ,13

3923311 ,283 ,280 ,162 ,6
 ,317-315 ,293 ,292

445 ,425 ,320

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

3926622 ,91-89 ,78-76 ,21
 ,123-119 ,106-103
 ,142 ,140 ,139 ,129
 ,164 ,163 ,153-151
 ,290-288 ,172-169

 ,1295 ,293 ,292
 ,1342 ,1306 ,1305

1347

3927386 ,29 ,28

3930639 ,550 ,85 ,322 ,89 ,84 ,81
 ,328 ,327 ,325 ,324
 ,337 ,335 ,332 ,331
 ,349-346 ,341 ,338

638 ,549

3931  ,35-33 ,29 ,28 ,13
 ,56 ,54 ,41 ,40

69 ,68

3932309 ,262 ,57 ,56 ,55 ,47 ,42 ,13
 ,237 ,233 ,208-206

308 ,265 ,264 ,238

3933 19

393416 ,30-28 ,26 ,25 ,17
 ,46 ,39 ,36 ,33 ,32
 ,69 ,67 ,59 ,56 ,47

 ,100-97 ,93 ,75
 ,139 ,123 ,118 ,113
 ,147 ,146 ,144 ,141
 ,183 ,179 ,168 ,152
 ,204 ,191 ,190 ,186

244 ,209 ,208

3935 ,119-117 ,105-103
145 ,134

 ,27 ,23 ,16 ,14 ,5 ,1
 ,47 ,45 ,44 ,36 ,32
 ,61 ,55 ,51 ,50 ,48
 ,115 ,112 ,68 ,67

 ,138 ,123 ,122 ,116
 ,148-146 ,144 ,142

153

3936  ,69 ,60 ,54 ,52 ,29
 ,94-92 ,76-73

 ,230 ,180 ,149 ,126
279 ,262 ,261 ,244

3937229 ,181 ,49 ,48 ,36 ,16-14
 ,154 ,138 ,71 ,63-61

 ,189 ,182 ,165 ,164
270 ,230 ,224 ,221
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חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

538364 ,5754-52

5384 66 ,65 ,61

538798 ,4799 ,46 ,3 ,2

5388 37 ,36

5435 212

5436193192 ,2

6286298 ,210 ,199 ,24

6287139 ,4 ,153 ,151 ,82 ,10 ,5
277 ,276 ,207 ,204

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול, במקרה 
המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של 

בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

נמצא  התכנית,  של  שלם  עותק  התכנית:  הצגת  מקום 
תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הוועדה  במזכירות 
תל  ולבנייה  לתכנון  המחוזיות  הוועדות  במשרדי  לאומיות; 
ולבנייה  לתכנון  המקומיות  הוועדות  ובמשרד  ומרכז  אביב 
באתר  התכנית  במסמכי  לעיין  ניתן  לציון.  וראשון  ים  בת 
http://mavat.moin. בכתובת:  התכנון  מינהל  של  האינטרנט 

gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=31&bid=30. בעמודת 
"מספר" יש ללחוץ על התכנית המבוקשת "תתל/ 72/ א" ---< 
"מסמכי  בשם  ברשימה  שנפתח,  בעמוד  מופיעים  המסמכים 
https:// בכתובת:  נת"ע  של  האינטרנט  באתר  וכן  התכנית", 
www.nta.co.il/content/%D7%AA%D7%AA%D7%9C-
7 2 - % D 7 % 9 0 - % D 7 % 9 4 % D 7 % A 7 % D 7 % 9 5 -

.#%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9D

או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  והשגות:  הערות  להגשת  המועד 
בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף 100 לחוק להגיש 
התנגדות לתכנית, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי 
מיום  ימים   60 בתוך  לתכנית  והשגותיו  הערותיו  את  להגיש 
פרסום הודעה זו בעיתונות, לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של 
תשתיות לאומיות, עם העתק למשרדי הוועדות המחוזיות לתכנון 
הארצית  לוועדה  הפנייה  ומרכז.  אביב  תל  במחוזות  ולבנייה 
מקוון  טופס  באמצעות  ותיעשה  טיעונים  וביסוס  בנימוק  תלווה 
בכתובת  או   ,iplan.gov.il/hasagot_vatal האינטרנט:  בכתובת 
הוועדה,  למשרדי  בכתב  או   ti-tashtiyot@iplan.gov.il הדוא"ל: 
ותלווה בנימוק וביסוס הטיעונים. אין צורך בצירוף תצהיר עורך 

דין. פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל. 

ההערות  הגשת  תקופת  בתום  מיד  לשימוע  יזומנו  המשיגים 
קשר:  ליצירת  מלאים  פרטים  לציין  יש  כך  לצורך  וההשגות. 

כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון.

במסמכי  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  התכנית:  במסמכי  עיון 
ובשעות  בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  במשרדי  התכנית 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

ולבנייה של תשתיות לאומיות,  הוועדה הארצית לתכנון   )1(
טל'   ,94383 ירושלים   ,36078 ת"ד   ,232 יפו  רח'   כתובת: 

;ti-tashtiyot@iplan.gov.il :02-5312666, דוא"ל

כתובת:  מרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה    )2(
דוא"ל:   ,08-9788434 טל'   ,72430 רמלה   ,91 הרצל   שד' 

;SigalitPa@iplan.gov.il

חלקות בחלקןחלקות בשלמותןחלק מגוש מוסדר

39454 ,31 ,22 ,13 ,10 ,3 ,2
 ,53 ,48-46 ,43-41
 ,91-89 ,75-71 ,55

 ,185 ,127-125 ,123
 ,246 ,245 ,189 ,188
 ,261 ,259 ,258 ,251
 ,500 ,499 ,266 ,262
 ,689 ,688 ,643 ,639
 ,733 ,708 ,707 ,693
840 ,837 ,835 ,806

3946 ,312 ,311 ,278 ,254
473 ,429 ,353

 ,147 ,101 ,21 ,19 ,14
 ,239 ,227 ,199 ,152
 ,256 ,252 ,251 ,249
 ,307 ,280 ,279 ,277
 ,321 ,320 ,318 ,316
 ,352 ,340 ,337 ,331
 ,382-380 ,368 ,367
 ,415 ,406 ,386 ,384
 ,462 ,441-432 ,421
 ,469 ,467 ,466 ,464

474 ,472 ,471

394794 ,67 ,65 ,64 ,11 ,43 ,29 ,12 ,10 ,7
99 ,93 ,72 ,70 ,66

4241484 ,137 ,136 ,90 ,31-28
 ,246 ,245 ,143 ,142
 ,313 ,301 ,296 ,295
 ,336 ,332 ,318 ,316
 ,413 ,411-409 ,405

485 ,483 ,482 ,414

5029 105

5030167 ,113166 ,116 ,106 ,78

5031 12 ,9-6

5032 47 ,40 ,38

5033 67

5034 41

5037 51 ,49 ,48 ,3 ,2

5038  ,38 ,28 ,11 ,10
42 ,39

5039  ,39 ,38 ,36 ,16 ,3
46 ,41

511566 ,64 ,60 ,51 ,45-42 ,26
67 ,65

51167170 ,58 ,28

51181615

51194111 ,94 ,3

51825943
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החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 20.5.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק אידלמן, מרח' 

החרוב 4, אור יהודה, למפרק החברה.

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

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

 ,30.9.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר יצחק אידלמן, מפרק

ליון שוקי הון בע"מ
)ח"פ 51-383492-9(

)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 28.5.2018, התקבלה החלטה 
מרח'  עזרא,  בן  אילת  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין 

הכרמל 29, בנימינה 3055102, 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.

 ,15.10.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילת בן עזרא, מפרקת

טרה - הרץ הדמיה בע"מ
)ח"פ 51-569914-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 22.5.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22.10.2018, 
בכתובת  לזר,  שטראוס  חשבון  רואה  במשרדי   ,9.00 בשעה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, כתובת:    )3(
דרך מנחם בגין 125, קומה 13, ת"ד 7087, תל אביב 6107002, 

;HanitSh@iplan.gov.il :טל' 03-7632580, דוא"ל

רח'  כתובת:  ים,  בת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה   )4(
סטרומה 1 רמת יוסף, בת ים, טלפון: 03-5556049;

כתובת:  לציון,  ראשון  ולבנייה  לתכנון  הוועדה המקומית    )5(
דוא"ל:   ,03-9547581 טל'  לציון,  ראשון   ,24 רוטשילד  רח' 

.Bat7R@rishonlezion.muni.il

מינהל  של  האינטרנט  באתר  מפורסמת  זו  הודעה 
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3. התכנון: 
aspx?tid=31&bid=30. בעמודת "מספר" יש ללחוץ על התכנית 
ברשימה  מופיעה  ההודעה  א"---<   /72 "תתל/  המבוקשת 
בשם "מסמכי התכנית" תחת השם---< "נוסח פרסום להפקדה 

בעיתונים".

כ"א באייר התשע"ח )6 במאי 2018(
)חמ 3-697-ה3(

זאב בילסקי  
ראש מטה הדיור הממשלתי  

ויושב ראש הוועדה  לתשתיות לאומיות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

ידי חיים בע"מ
)ח"פ 51-431693-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30.5.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי כהן, מרח' יסוד 

המעלה 39, 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.

 ,30.9.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי   ,9.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי כהן, מפרק

מרפאת ד"ר אידלמן יצחק בע"מ
)ח"פ 51-469998-2(

)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 
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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.

ד"ר עומר קמחי, עו"ד, מפרק

פינגווינו בע"מ
)ח"פ 51-393490-1(

)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 22.5.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל אוסטרובסקי, 

מבית גיבור ספורט, רח' בגין 7, רמת גן, 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.

מיכאל אוסטרובסקי, עו"ד, מפרק

ג'אמן בע"מ
)ח"פ 51-497745-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.5.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רות קלמר-עובדיה, מרח' 

שמריהו לוין 11, רעננה 4335911, 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.

רות קלמר-עובדיה, מפרקת

אלדן יצוא אריזות )1995( בע"מ
)ח"פ 51-217788-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.5.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל אסיאג, מרח' המרכבה 

4, חולון, 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.

הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 
בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי לזר, מפרק

מיישן מדיה בע"מ
)ח"פ 51-533770-7(

)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   ,1.5.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניב דוד 

אטיאס, מרח' הגליל 43, חיפה 3268757, למפרק החברה.

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

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

 ,1.5.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,3 מגן  קלמן  אלוף  רח'  ושות',  סופר  מדווד  אצל   ,11.00 בשעה 
קומה 3, תל אביב 6107075, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניב דוד אטיאס, מפרק

שחקים צמרת נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-425391-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.10.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' 

יגאל אלון 88, תל אביב 67891, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

מגן שלם שירותים לגופים מוסדיים בע"מ
)ח"פ 51-441996-9(

)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 21.5.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד, ד"ר עומר קמחי, מרח' 

הרטום 8, ירושלים, למפרק החברה.
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ד"ר דגני-מכון לאולטראסאונד בע"מ
 )ח"פ 513316919(

)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 
07/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

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. 

 ,22/07/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

אי.סי.סי גליל ניהול נכסים בע"מ
 )ח"פ 514240944(

)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 
05/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ורד 

שניאור, מרח' העובד הציוני 14, הוד השרון, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,06/09/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ורד שניאור, עו"ד, מפרקת

א.ד. אחוזת גלילאי בע"מ
 )ח"פ 514336221(

)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 

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

רפאל אסיאג, מפרק

פלורנטין יזום טכנולוגיות מתקדמות בע"מ
)ח"פ 51-314633-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,25.5.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע גור, מרח' משמר הגבול 

1, ירושלים, 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.

יהושע גור, מפרק

דפנה נכסים )מ.א( בע"מ
)ח"פ 51-286057-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.5.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אוהד שני, מרח' מנחם 

בגין 11, רמת גן, 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.

אוהד שני, עו"ד, מפרק

נ.ד.ע סחר )2016( בע"מ
)ח"פ 51-547868-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.5.2018, התקבלה החלטה 
)עודד( שמש,  עו"ד משה  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 
אצל וירניק את מושקוביץ, משרד עורכי דין, רח' חומה ומגדל 16, 

תל–אביב-יפו, 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.

משה )עודד( שמש, עו"ד, מפרק
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 ,15/12/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

גיא מרדכי, עו"ד, מפרק

תמנון אשקלון בע"מ
 )ח"פ 513656702(

)בפירוק מרצון(

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

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

מרח' מגדל הלבנון 13, מודיעין-מכבים-רעות, 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. 

 ,10/10/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אבי מן, מפרק

יולקסייט שירותי תוכנה בע"מ
 )ח"פ 514380930(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,06/06/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף 
משה שיפר, מרח' ראול ולנברג 20, 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 15/10/2018, 
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. 

אסף משה שיפר, עו"ד, מפרק

05/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ורד 

שניאור, מרח' העובד הציוני 14, הוד השרון, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,06/09/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ורד שניאור, עו"ד, מפרקת

אי.סי.סי השקעות נדל"ן בע"מ
 )ח"פ 514259621(

)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 
05/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ורד 

שניאור, מרח' העובד הציוני 14, הוד השרון, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,06/09/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

ורד שניאור, עו"ד, מפרקת

קרוסנט בע"מ
 )ח"פ 513818476(

)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 
15/05/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

גיא מרדכי, מרח' יעקב מכלוף 59, בית שאן, 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. 
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דוד אמסל, מרח' דוד בן גוריון 1, בני ברק 51201, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,04/11/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דוד אמסל, עו"ד, מפרק

לילינבלום 48 מבנים בע"מ
 )ח"פ 514153055(

)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 
 ,06/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן 

לנדה, מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

קרן לנדה, עו"ד, מפרקת

סנאפ-אפס בע"מ
 )ח"פ 515401487(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,07/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן ציון יאיר יהודה, 

ממצפה נטופה 51, 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.

בן ציון יאיר יהודה, מפרק

עינדוריק בע"מ
 )ח"פ 514788462(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

אסנת פלאוט החזקות בע''מ
 )ח"פ 514908490(

)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 
10/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

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

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,25/07/2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 09:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת

פיתוח 360 בע"מ
 )ח"פ 515636736(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,08/06/2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
נתנאל רייכר, מרח' שד' ירושלים 22, נתניה 6971916, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/10/2018, 
לשם  נתניה,   ,13 הנגב  רח'  לוי,  רביב  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 
נתנאל רייכר, עו"ד, מפרק

ר.ל.אינוונשנט בע"מ
 )ח"פ 514953389(

)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 
10/06/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
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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.

מוחמד זועבי, עו"ד, מפרק

אבן בינה חברה לבנין ופיתוח בע"מ
 )ח"פ 512536194(

)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 
 ,02/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מוחמד זועבי, מרח' פאולוס השישי 87, נצרת, 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.

מוחמד זועבי, עו"ד, מפרק

פאר איכות אלקטרוניקה בע"מ
 )ח"פ 512286444(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,10/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בועז שפירא, 

מרח' שד המגינים 53, חיפה 3326518, 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.

בועז שפירא, עו"ד, מפרק

פרדייז ביליארד בע"מ
 )ח"פ 512649971(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22/07/2018, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' 
המכבים 17, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נילי באזוב שעשוע, עו"ד, מפרקת

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/04/2018, התקבלה החלטה 
עו"ד שלומי באשי, מרח'  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 

דרך בגין 148, בית גזית, תל אביב, 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.

שלומי באשי, עו"ד, מפרק

ג'יק - ג'סט אין קייס בע"מ
 )ח"פ 515348860(

)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 
 ,07/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה בן 

ציון ברקן, מרח' אלוף דוד 157, 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.

משה בן ציון ברקן, מפרק

יוסף חולודנקו ובנו, קבלני בנין בע"מ
 )ח"פ 510648231(

)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 
 ,07/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יגאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

חולודנקו, מרח' עיר שמש 34, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יגאל חולודנקו, מפרק

א.ר.ז. - דניה הנדסה בניין ופיתוח בע"מ 
 )ח"פ 513022079(

)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 
 ,02/06/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מוחמד זועבי, מרח' פאולוס השישי 87, נצרת, למפרק החברה.
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ישראפייפ בע"מ
 )ח"פ 513724815(

)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 
רוזנבלום  רו"ח  אצל   ,10:00 בשעה   ,22/07/2018 ביום  תתכנס 
הולצמן, רח' מצדה 7, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורי הולצמן, מפרק

פז חן יזמות ובניה בע"מ 
 )ח"פ 513689489(

)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 
רוזנבלום  רו"ח  אצל   ,10:00 בשעה   ,22/07/2018 ביום  תתכנס 
הולצמן, רח' מצדה 7, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורי הולצמן, מפרק

קורנו קופיאה בע"מ
 )ח"פ 513574327(

)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 07/10/2018, בשעה 10:00, במשרד עורכי דין חיים 
תל–  ,20 לינקולן  רח'   ,18 קומה  רובינשטיין,  בית  ושות',  צדוק 

אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אפרת שנצר, עו"ד, מפרקת

נ.ב.א. ספנות בע"מ
 )ח"פ 513668541(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 22/07/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  עדה,  בנימינה-גבעת   ,11 העבודה 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

בעז אשר ארקין, מפרק

סנאפ-אפס בע"מ
 )ח"פ 515401487(

)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 
מצפה  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה   ,07/08/2018 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,51 נטופה 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

בן ציון יאיר יהודה, מפרק

מפעלי זיכיונות 1997 )מ.ס( בע"מ
 )ח"פ 512503079(

)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 22/07/2018, בשעה 13:00, אצל טסט קל 1993 בע"מ, 
רח' הפטיש 5, טירת כרמל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מורן סעדון, עו"ד, מפרקת

ג'יק - ג'סט אין קייס בע"מ
 )ח"פ 515348860(

)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 07/08/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' אלוף 
סופי של המפרק, המראה  דוח  גן, לשם הגשת  רמת   ,157 דוד 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה בן ציון ברקן, מפרק

יוסף חולודנקו ובנו, קבלני בנין בע"מ
 )ח"פ 510648231(

)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 07/08/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
חזקיהו המלך 41, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יגאל חולודנקו, מפרק
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