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הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
)אודי(  אהוד  את  הממשלה  מינתה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
אדם, לתפקיד המנהל הכללי של משרד הביטחון במקום דן הראל2.

ב' באייר התשע"ו )10 במאי 2016(
)חמ 3-56-ה1(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 7016.  2

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
צוריאל,  חגי  את  הממשלה  מינתה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 

לתפקיד המנהל הכללי של משרד המודיעין.

ב' באייר התשע"ו )10 במאי 2016(
)חמ 3-56-ה1(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה על מינוי יושב ראש רשות החשמל
לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996

לחוק משק החשמל,  22)ב()1(  סעיף  לפי  כי  בזה,  מודיעים 
התשנ"ו-11996, ולפי הצעת שר התשתיות הלאומיות האנרגיה 
והמים ולאחר התייעצות עם שר האוצר, מינתה הממשלה את 

אסף אילת, ליושב ראש רשות החשמל.

ב' באייר התשע"ו )10 במאי 2016(
)חמ 3-2713(

אריה זהר  
ממלא מקום מזכיר הממשלה  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ו, עמ' 83.  1

הודעה על צורך במינוי קאדים
לפי חוק הקאדים, התשכ"א-1961

בהתאם לסעיף 5)א( לחוק הקאדים, התשכ"א-11961, אני 
מודיעה על הצורך במינוי עד שני קאדים לבית הדין השרעי 
בירושלים,  האזורי  השרעי  הדין  לבית  אחד  קאדי  לערעורים, 
קאדי אחד לבית הדין השרעי האזורי בבאר שבע וקאדי אחד 

נייד לבתי הדין השרעיים האזוריים.

בתוך  יפנו,  מועמדותם  את  להגיש  המבקשים  מועמדים 
המינויים  ועדת  למזכירות  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   15
בהנהלת בתי הדין השרעיים, רח' הלל 37, ת"ד 2441, ירושלים 

9458134, או בפקס' 02-6468282, טל' 02-5788889.

בילקוט  שפורסמה  ההודעה  את  מחליפה  זו  הודעה 
הפרסומים 7195, התשע"ו, עמ' 2977.

ז' בסיוון התשע"ו )13 ביוני 2016(
)חמ 3-260-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505.  1

קביעת רשימת שמאים מכריעים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  202ג  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוועדה  המלצת  פי  ועל  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
כי  קובעת  אני  לחוק,  202ד  סעיף  לפי  שהוקמה  המייעצת 
ברשימת שמאי מקרקעין הכשירים לכהן כמשמאים מכריעים2, 

ייכללו השמאים האלה:

בועז שמואל קוט - תוקף המינוי לעשר שנים

גד נתן - תוקף המינוי עד יום ט' באדר התשפ"א )21 בפברואר 2021(.

י"א באייר התשע"ו )19 במאי 2016(
)חמ 3-3530-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ח, עמ' 632.  1

י"פ התש"ע, עמ' 4338.  2

מינוי
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

בתוקף סמכותי לפי סעיף 45 לחוק הנוטריונים, התשל"ו-11976, 
אני ממנה בזה את עובדת מערכת בתי המשפט, קרן פרידה יונס, 

לאמת חתימת נוטריון.

משמשת  המינוי  מקבלת  עוד  כל  זה,  מינוי  של  תוקפו 
בתפקידה במערכת בתי המשפט.

י"א באייר התשע"ו )19 במאי 2016(
)חמ 3-165-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשל"ו, עמ' 196; התשמ"ט, עמ' 47.  1

צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק
לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
של  תחולתן  תורחב  כי  לאמור,  מצווה  אני  התשי"ז-11957 
הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי מיום כ"ד באדר ב' התשע"ו 
הקיבוציים  ההסכמים  בפנקס  שמספרו   ,)2016 באפריל   3(
7008/2016, שבין נשיאות הארגונים העסקיים2 לבין הסתדרות 
העובדים הכללית החדשה, וכי ההוראות המורחבות כמפורט 

בתוספת יחולו על כל העובדים והמעבידים בישראל.

                               
ס"ח התשי"ז, עמ' 63.  1

רשימת הארגונים: התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות  2 

איגוד בישראל,  האיכרים  התאחדות  בישראל,  הארץ  בוני     
בע"מ, חיים  לביטוח  חברות  התאחדות  בישראל,  הבנקים     
     התאחדות תעשייני היהלומים בישראל, התאחדות המלונות

       בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד 
     הכל–ארצי של מפעלי האחזקה והניקיון בישראל, התאחדות

       המלאכה והתעשייה בישראל, להב - לשכת ארגוני העצמאים 
בישראל,  אנוש  משאבי  לאספקת  חברות  ארגון  בישראל,     

     התאחדות ענף הקולנוע בישראל.
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תוספת 
ההוראות המורחבות

מס' סעיף
בהסכם

]לא הורחב[.  .1

הגדרות  .2

"השכר הקובע" - כהגדרתו בהסכם החל על העובד,  א. 
צו  פי  על  המתחייב  המבוטח  מהשכר  פחות  ולא 

ההרחבה לפנסיית חובה3;

"קרן פנסיה" - קרן פנסיה חדשה או קרן פנסיה כללית  ב. 
על  הפיקוח  בחוק  כהגדרתן  ותיקה,  פנסיה  קרן  או 

שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-2005;

"קופת ביטוח/ קופת גמל" - כהגדרתן בחוק הפיקוח  ג. 
על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-2005;

זה,  צו  יום פרסום  1.7.2016 או  יום   - "יום התחילה"  ד. 
לפי המאוחר מבין השניים. 

גמל  ביטוח/קופת  לקופת  ו/או  פנסיה  לקרן  תשלומים   .3
שאינה קרן פנסיה 

הקובע,  שכרו  בגין  יבוטח,  עובד  כל  התחילה,  מיום   
בשיעורים שלא יפחתו מהשיעורים המפורטים להלן:

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים -  .1

מיום 1.7.16 - יוגדלו דמי הגמולים ל–5.75%;  

מיום 1.1.17 - יוגדלו דמי הגמולים ל–6%.  

תשלום המעסיק לרכיב תגמולים -   .2

מיום 1.7.16 - יוגדלו דמי הגמולים ל–6.25%;  

מיום 1.1.17 - יוגדלו דמי הגמולים ל–6.5%.  

תשלום המעסיק לתגמולים בקופת ביטוח/קופת גמל   
שאינה קרן פנסיה כמפורט בסעיף קטן זה, יכלול את 
של  למקרה  כיסוי  רכישת  בעבור  המעסיק  תשלום 
 75% להבטחת  הדרוש  בשיעור  עבודה  כושר  אבדן 
מהשכר הקובע של העובד, כאשר בכל מקרה, שיעור 
יפחת  לא  לבדו  התגמולים  לחלק  המעסיק  הפרשות 
שיהיה  ככל  כי  מובהר,  עוד  הקובע.  מהשכר  מ–5% 
צורך בהגדלת העלויות בשל הכיסוי בגין אבדן כושר 
)מעבר ל6.25% או 6.5% בהתאמה(. העלויות  עבודה 
למעסיק בגין רכישת אבדן כושר עבודה כאמור, יחד 
בכל  יעלו  לא  גמולים,  לדמי  המעסיק  הפרשות  עם 

מקרה על 7.5% מהשכר הקובע. 

תשלום המעסיק לרכיב פיצויי פיטורים -   .3

פנסיה לקרן  פיצויים  לרכיב  המעסיק  הפרשת  שיעור    
בהתאם  יהיה  גמל,  לקופת  ו/או  ביטוח  לקופת  ו/או 
לקבוע בהסכם החל על העובד והמעסיק ובלבד, שבכל 

מקרה לא יפחת מ–6% מהשכר הקובע. 

היה אצל המעסיק שיעור הפרשה שונה לרכיב פיצויי   
פיטורים בין קופת ביטוח/ קופת גמל שאינה קרן פנסיה 
לבין קרן פנסיה, יהיה רשאי המעסיק, לגבי עובד קיים 
ולגבי עובד חדש שייקלט לאחר יום כניסתו של צו זה 
פיצויי  לרכיב  ההפרשה  שיעור  את  להשוות  לתוקף, 

פיטורים  פיצויי  לרכיב  ההפרשה  לשיעור  פיטורים 
הנהוג בקרן הפנסיה שלא יפחת מ–6% מהשכר הקובע 
לרכיב  ההפרשה  שיעור  ייפגע  שלא  ובלבד  כאמור, 
פיצויי פיטורים בגין עובד קיים; ושלא ייפגע עובד חדש 
הנקובים  ההפקדה  בשיעורי  קיימת  פוליסה  עם  הבא 
שיעורים  בעניינו  )ויחולו  פיצויים  לרכיב  בפוליסה 
לרכיב פיצויים שלא יפחתו מהנקוב בפוליסה(. מובהר, 
למען הסר ספק, כי על עובד כאמור יחול סעיף 14 ככל 
רשאי  יהיה  והוא  עובדיו  לגבי  המעסיק  על  חל  שזה 
גמל  קופת  סוג  לכל  עבודתו  תקופת  במהלך  לעבור 

אחרת בלי ששיעור ההפקדה בגינו לפיצויים ייגרע. 

לרכיב  ההפרשות  משיעור  לשנות  כדי  באמור  אין   
להסכמים  בהתאם  קיים  עובד  לגבי  פיטורים  פיצויים 
החלים עליו ערב כניסתו לתוקף של צו זה )לרבות לעניין 
הסדר סעיף 14 ככל שהיה(, בלי קשר לסוג קופת הגמל 

בה מבוטח אותו עובד. 

ביטוח/קופת  בקופת  המבוטח  עובד  ספק,  הסר  למען   
 8.33% לו  מפריש  והמעסיק  פנסיה  קרן  שאינה  גמל 
ועבר   ,14 סעיף  עליו  וחל  פיטורים  פיצויי  לרכיב 
בשיעור 8.33%  לגביו ההפרשה  תימשך  פנסיה,  לקרן 
המעסיק  הפרשות  על   14 סעיף  עליו  לחול  וימשיך 

לרכיב פיצויי פיטורים בשיעור 8.33%. 

כדי  בו  אין  לעיל,  זה  בצו  האמור  מלבד  כי  מובהר,   .4
הקבועים  והתנאים  מההגדרות  לגרוע  ו/או  לשנות 
בדין או בהסכם החל על העובד, לרבות ככל ששיעורי 
ו/או  לעיל,   3 בסעיף  מהמפורט  גבוהים  הפרשות 
באמור  אין  פיטורים.  פיצויי  לחוק   14 סעיף  לעניין 
כדי  לעיל,   3 בסעיף  המפורטים  ההפרשות  בשיעורי 
לגרוע מזכותם של עובד ומעסיקו לסכם על שיעורים 

גבוהים יותר.

]לא הורחב[.  .5

]לא הורחב[.  .6

]לא הורחב[.  .7

]לא הורחב[.   .8

ט"ו באייר התשע"ו )23 במאי 2016(
)חמ 3-107-ה1(

                                              בנימין נתניהו
                               ראש הממשלה ושר הכלכלה והתעשייה

הודעה על מינוי חבר ויושב ראש רשות ניירות ערך
לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

בהתאם לסעיף 3)ד( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-11968, אני 
מודיע, כי מיניתי ביום כ"ה בניסן התשע"ו )3 במאי 2016(, את 
שמואל האוזר2 לכהונה נוספת כחבר רשות ניירות ערך ויושב 

ראש הרשות.

כ"ו בניסן התשע"ו )4 במאי 2016(
)חמ 3-84(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשמ"ה, עמ' 188.  1

י"פ התשע"א, עמ' 4428.  2
 

י"פ התשע"א, עמ' 6938.  3
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שחר מתנה

אסף מדהלה

גלעד מזרחי

חנה פסטרנק

מרדכי גבל.

תוקף המינוי מיום ט"ו באייר התשע"ו )23 במאי 2016(

ט"ו באייר התשע"ו )23 במאי 2016(
)חמ 3-140-ה1(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

 הודעה בדבר מועד תחילת כהונתו של ראש
מועצה אזורית

לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח-1958

לצו המועצות המקומיות   219 לפי סעיף  בתוקף הסמכות 
)מועצות אזוריות(, התשי"ח-11958, שנאצלה לי2, אני מודיע כי 
האזורית  המועצה  כראש  חנן  גינת  של  כהונתו  תחילת  מועד 

חבל איילות הוא יום י' בסיוון התשע"ו )16 ביוני 2016(.

ח' בסיוון התשע"ו )14 ביוני 2016(
)חמ 3-136-ה1(

                                                 יוסף ברון
                           המפקח הארצי על הבחירות במשרד הפנים

ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התשנ"ז, עמ' 986.  1

י"פ התשע"א, עמ' 162.  2

הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים 
בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה 

השונים בהם מכלל הבנקים
לפי הוראות הבנקאות )שירות ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב בשיקים(, 

התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 7)ג( להוראות הבנקאות )שירות 
ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב בשיקים(, התשנ"ב-21992, אני קובעת 
כי ייווסף יום עסקים בנקאי, לעניין חיוב וזיכוי לקוחות ולעניין 

אי–כיבוד שיק, בסניף הבנק כמפורט להלן:

שם המקום: קלנסווה

שם הבנק: בנק לאומי לישראל בע"מ

יום המנוחה השבועי: שישי

תוספת של יום אחד להחזרות לגבי ממסרים שהוצגו ביום: חמישי

כ"ה בניסן התשע"ו )3 במאי 2016(
)חמ 3-2398(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל  

י"פ התשע"ו, עמ' 277.  1

ק"ת התשנ"ב, עמ' 1481.  2

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק שיקים בלא כיסוי, התשמ"א-1981

לחוק  20)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
אצלתי  החוק(,   - )להלן  התשמ"א-11981  כיסוי,  בלא  שיקים 

הודעה על הטלת תפקיד מנהל מינהל המחקר 
החקלאי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נציב שירות  ולאחר התייעצות עם  )מינויים(, התשי"ט-11959, 
להגנת  השירותים  מנהל  גרה,  עבד  על  מטיל  אני  המדינה, 
הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, למלא את 
תפקיד מנהל מינהל המחקר החקלאי, מיום ג' בסיוון התשע"ו 
)9 ביוני 2016(, לשלושה חודשים או עד למינוי של קבע, לפי 

המוקדם.

כ"ג באייר התשע"ו )31 במאי 2016(
)חמ 3-1173-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הסמכת מפקחים
לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997

ברכב  נהיגה  איסור  לחוק  4)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בחוף הים, התשנ"ז-11997 )להלן - החוק(, אני מסמיך את פקחי 
להלן  המפורטים  הלאומיים  והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות 

למפקחים לעניין החוק:

יאיר פרידברג          ברוך תמאם

רז נחתומי         בוריס קריפק

יניב לוי פז        אביתר בן אבי

יפעת פז        אוריה ואזנה

אלכסיי שלוומיצקי      עידן חזקיהו לוי

ברק שחם       אורי סולימני

פרץ גלעדי       שדה רותם.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

כ"א באייר התשע"ו )29 במאי 2016(
)חמ 3-2800(

אבי גבאי  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשנ"ז, עמ' 84.  1

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית רחובות
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א( לחוק שירותי 
קבעתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
שהמועצה הדתית רחובות תהיה בת תשעה חברים והרכבתי 

אותה כלהלן:

שרה פייגלסון

רועי שרעבי

אבישי שטראוכלר

אלדד גדסי

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ח, עמ' 826.  1

 
ס"ח התשמ"א, עמ' 136; התשנ"ב, עמ' 94.  1
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בשבט  ט'  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
התשע"ז )5 בפברואר 2017(, עד יום ט' בשבט התש"פ )4 בפברואר 

.)2020

י"ז באייר התשע"ו )25 במאי 2016(
)חמ 3-94(

          אורי קינן
                                   ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 78)ג( לחוק לשכת עורכי 
של  המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין, 
לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ד באייר התשע"ו )22 
במאי 2016(, בתיק בד"מ 099/2015, החליט להטיל על עורך הדין 
דן שפריר, רישיון מס' 13029, עונש של השעיה זמנית מעיסוק 
במקצוע עריכת הדין, מיום י"ד באייר התשע"ו )22 במאי 2016( 

ועד להכרעה בעניינו בבית המשפט בהליך הפלילי.

ט"ו באייר התשע"ו )23 במאי 2016(
)חמ 3-94(

                                                    אורי קינן
                                   ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין דרום, בשבתו ביום כ"ז בניסן התשע"ו 
)5 במאי 2016(, בתיק בד"מ 007/2015, החליט להטיל על יבגני 
יודשקין, רישיון מס' 56533, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 
עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים במצטבר לכל השעיה 

אחרת.

בתשרי  כ"ז  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
התשפ"א )15 באוקטובר 2020(, עד יום ב' באייר התשפ"א )14 

באפריל 2021(.

ט"ו באייר התשע"ו )23 במאי 2016(
)חמ 3-94(

          אורי קינן
                                   ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

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

הודעה בדבר קיצור עונש השעיה של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המחוזי  המשפט  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
 ,)2016 במאי   22( באייר התשע"ו  י"ד  ביום  בירושלים, בשבתו 
לקצר  החליט   ,)102/2015 )בד"א   36970-02-16 עמל"ע  בתיק 
את עונש ההשעיה שהוטל על אריק קיים, רישיון מס' 63195, 

לחמישים חודשי השעיה במקום שישים חודשים.

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

לעובדת בנק ישראל, אביבה מזרחי, את סמכויותי לפי סעיפים 
3א, 3ב ו–8 לחוק.

תחילתה של אצילה זו ביום ב' באייר התשע"ו )10 במאי 
.)2016

ט' באייר התשע"ו )17 במאי 2016(
)חמ 3-1412-ה1(

חדוה בר  
המפקחת על הבנקים  

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המחוזי  המשפט  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
בירושלים, בשבתו ביום י"ח באדר ב' התשע"ו )28 במרס 2016(,  
הדין  עורך  על  להטיל  החליט   ,62256-12-15 עמל"ע  בתיק 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,20448 מס'  רישיון  זילברשלג,  דני 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושים חודשים.

י"ד  מיום  רוצתה,  שכבר  השעיה  בניכוי  ההשעיה,  תוקף 
באייר התשע"ו )22 במאי 2016( עד יום ג' בכסלו התשע"ט )11 

בנובמבר 2018(.

י"ד באייר התשע"ו )22 במאי 2016(
)חמ 3-94(

          אורי קינן
                                   ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

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

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום י' באייר 
התשע"ו )18 במאי 2016(, בתיק בד"מ 011/2016, החליט להטיל 
על עורך הדין תאיסיר אבו שעבאן, רישיון מס' 24310, השעיה 
זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין, מיום י' באייר התשע"ו )18 

במאי 2016( ועד להחלטה אחרת.

י"א באייר התשע"ו )19 במאי 2016(
)חמ 3-94(

          אורי קינן
                                   ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

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

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
ט"ז  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של  המחוזי 
באייר התשע"ו )24 במאי 2016(, בתיק בד"מ 070/2014, החליט 
להטיל על איל זלר, רישיון מס' 20452, עונש של השעיה מעיסוק 
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלוש שנים במצטבר לעונש 

השעיה קיים שהוא מרצה כעת.
                                   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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תוקף ההשעיה מיום י"א באייר התשע"ו )19 במאי 2016( 
עד יום כ"ו בתמוז התש"פ )18 ביולי 2020(.

ט"ו באייר התשע"ו )23 במאי 2016(
)חמ 3-94(

          אורי קינן
                                   ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"א באייר 
החליט   ,060/2015 בד"מ  בתיק   ,)2016 במאי   19( התשע"ו 
להטיל על בהיג עוייד, רישיון מס' 14561, עונש של הוצאה 

מן הלשכה מיום י"א באייר התשע"ו )19 במאי 2016(.

ט"ו באייר התשע"ו )23 במאי 2016(
)חמ 3-94(

          אורי קינן
                                   ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

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

 הודעה על מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדת
ערר לארנונה

לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 
התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
כ"ה  מיום  בישיבתה  נתניה,  עיריית  מועצת  מליאת  מינתה 
חייט,  שרון  הדין  עורך  את   )2016 בינואר   6( התשע"ו  בטבת 
לממלא מקום ליושב ראש ועדת ערר לארנונה, ואת עורך הדין 
יכול  אינו  הוועדה  ראש  יושב  שבהם  במקרים  חימי2,  יהודה 
להשתתף בישיבות או באותם מקרים שבהם לעו"ד חימי ניגוד 

עניינים בקשר לאחד הצדדים המופיעים לפני ועדת הערר.

ו' באדר ב' התשע"ו )14 באפריל 2016(
)חמ 3-265-ה1(

מרים פיירברג-איכר  
ראש עיריית נתניה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"א, עמ' 1627.  2

הודעה על החלפת חבר ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

לחוק הרשויות   5 כי בהתאם לסעיף  בזה הודעה,  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
ב'  באדר  ג'  מיום  בישיבתה  יונה,  כפר  עיריית  מועצת  מינתה 
התשע"ו )13 במרס 2016( את לירז בן שטרית-כ"ץ, לחברת ועדת 

ערר לארנונה במקומו של אילן עמיאל2.

כ"א באייר התשע"ו )29 במאי 2016(
)חמ 3-265-ה1(

אפרים )אפי( דרעי  
ראש עיריית כפר יונה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 5522.  2

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 14082-04-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת נדיר קלאסיק בע"מ, ח"פ 51-148425-5,

והמבקשים: אביחי קיקורוב ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד, 
גן 52573, טל'  )קומה 18(, רמת  2, מגדל ב.ס.ר 1  מרח' בן גוריון 

03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.7.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 3.7.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 5485-05-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  סיליקון  מובייל  סיאנו  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-355386-7

ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  ברבש  רוסטיסלב  והמבקשים: 
חדש ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל 
ראבד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 )קומה 18(, רמת גן 52573, 

טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.5.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.7.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 10.7.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 16230-04-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  עדינה  מכניקה  אינבר  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-100442-6

והמבקשים: ארליך ואח', ע"י ב"כ עו"ד נדב מאיוסט, מרח' קרן 
היסוד 45, קריית ביאליק 27211, טל' 08-8400040, פקס' 04-8752525.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.7.2016 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.7.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נדב מאיוסט, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 19383-04-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת לפיד ניהול פרוייקטים ושירותים בע"מ, 
ח"פ 51-314783-5,

חדש ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  כהן  מרדכי   והמבקשים: 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד, 
גן 52573, טל'  )קומה 18(, רמת  2, מגדל ב.ס.ר 1  מרח' בן גוריון 

03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.4.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.7.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 30.6.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 41636-05-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת צ.צ.י. ספורט בע"מ, ח"פ 51-488078-0,

והמבקשים: יבגני אדמנקו ואח', ע"י ב"כ עו"ד שי קרבצקי, 
מרח' לוחמי הגטאות 13, נהריה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.5.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.7.2016 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 14.7.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שי קרבצקי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 2982-05-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ותקשורת בע"מ, ח"פ  פירוק חברת אינהורן חשמל  ובעניין 
51-428187-2, מרח' מורדי הגטאות 65, ראשון לציון 7553627,

תקווה,  פתח  40ב,  מסדה  מרח'  שמואל,  ניר  והמבקשים: 
פתח   ,5 האודם  מרח'  יצחק,  עזרא  עו"ד  ב"כ  ע"י  כולם  ואח', 

תקווה 49751, טל' 03-9221895, פקס' 03-9214192.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.5.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.7.2016 בשעה 12.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 6.7.2016.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עזרא יצחק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

א.אמי ייצור ושיווק חומרי בניין בע"מ 
 )ח"פ 513778670(

)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 31/07/2016 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' הגפן 
65, אחיסמך, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יפית רחל לגטווי, עו"ד, מפרקת

אוקטי 12 
 )ח"פ 512468109(

)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 03/08/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הרב 
כהנמן 111, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דרור בר משה, מפרק

אמ.איי.אס.איצ'. תוכנה בע"מ 
 )ח"פ 512756727(

)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 03/08/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' האורן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תמרת,   ,12
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שמואל קרן, מפרק

סלרינג בע"מ 
 )ח"פ 514285220(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 04/08/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' הירדן 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רעננה,   ,31
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

זוהר הלחמי, מפרק 

יעקב ש. השקעות בע"מ 
 )ח"פ 511448060(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 04/08/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
לילך מכבים רעות 59, מודיעין-מכבים-רעות, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

שמעון יעקב, מפרק

אמישקו בע"מ 
 )ח"פ 510938871(

)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 01/09/2016 בשעה 18:00, אצל עו"ד חן שקד, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,23 כוכבא  בר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אביבה גבע, מפרקת

מצפון שירות לתעשייה בע"מ 
 )ח"פ 512869884(

)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 05/09/2016 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
דוח  הגשת  לשם  הירוקה,  סבא  כפר  שבירו,  מגדל   ,3 רפפורט 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

מושיקו מלכה, עו"ד, מפרק

א.ט. מפעלות בע"מ 
 )ח"פ 514707512(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/06/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם 
 ,03-6093111 טל'  תל–אביב-יפו,   ,120 אלון  יגאל  מרח'  אפרתי, 

למפרק החברה.
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התקבלה   01/05/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה  
 ,077-5509776 טל'  ציון,  מבשרת   ,4 קדש  מבצע  מרח'  אלבו, 

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 31/07/2016 
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.   

שלמה אלבו, מפרק 

ב.ד.ר. ניהול כספים בע"מ 
 )ח"פ 511291791(

)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 
התקבלה   17/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק  
למפרק   ,077-5509776 טל'  אונו,  קרית   ,1 הדרור  מרח'   , דורון 

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 31/07/2016 
בשעה 10:00 אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.   

יצחק  דורון, מפרק 

האותיות הקדושות ר.י בע"מ 
 )ח"פ 514820661(

)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 
התקבלה   10/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן 
 ,077-5509776 טל'  ברק,  בני   ,58 שך  הרב  מרח'   , לנדאו  יואל  

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.

רם אפרתי, עו"ד, מפרק 

אוטו אינדיבידואל בע"מ 
 )ח"פ 514530468(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16/06/2016 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
ענת אשבל, מרח' הבילוים 25, גדרה 7040141, טל' 08-8592161, 

למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 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.

ענת אשבל, עו"ד, מפרקת 

אבו קנדיל אמג'ד - עבודות פירוק בשר בע"מ 
 )ח"פ 513762153(

)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 
התקבלה   29/05/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמג'ד 
אבו קנדיל, מרח' סולם, סולם, טל' 077-5509776, 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. 

 31/07/2016 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.   

אמג'ד אבו קנדיל, מפרק 

פרומו צילום והפקה בע"מ 
 )ח"פ 512299710(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/07/2016 
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.   

מיכאל רחליס, מפרק 

פסיכו בע"מ 
 )ח"פ 512505413(

)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 
התקבלה   29/05/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון 
סטופל, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/08/2016 
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.   

אלון סטופל, מפרק 

איי. אמ. אי. סי. ויי. אס. בע"מ 
 )ח"פ 514882877(

)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 
התקבלה   14/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אבנר סלייטר, מרח' יפו 33, ירושלים, טל' 02-5825210, 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. 

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 31/07/2016 
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.   

ראובן יואל לנדאו, מפרק 

ח'אלד נג'ם בע"מ 
 )ח"פ 513226894(

)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 
התקבלה   12/04/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ח'אלד 
נג'ם , מרח' הגליל 73, נצרת, טל' 077-5509776, 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 31/07/2016 
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.   

ח'אלד נג'ם, מפרק 

מ. ימת למסחר בע"מ 
 )ח"פ 511166159(

)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 
התקבלה   16/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מיכאל רחליס, מרח' מח"ל 87, תל–אביב-יפו, טל' 077-5509776,  

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 
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הנ"ל תתכנס ביום 31/08/2016 בשעה 10:30, אצל המפרק, רח' 
המרפא 8, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ברי שומן, עו"ד, מפרק

לייט ארק בע"מ
)ח"פ 51-322953-4(

)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   ,8.2.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל 

כרמי, מת"ד 10421, פתח תקווה 4900302, 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.

 ,21.7.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' זכרון יעקב 41, פתח תקווה, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

מיכל כרמי, מפרקת

ג.ד. נגישות והנדסה בע"מ
)ח"פ 51-513047-4(

)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   ,17.4.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גריגורי 
למפרק   ,054-2022864 טל'  נתניה,   ,6/27 הגר"א  מרח'  דימשיץ, 

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.

 ,25.8.2016 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.

גריגורי דימשיץ, מפרק

 14/10/2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15:00, 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.   

אבנר סלייטר, עו"ד, מפרק 

י.י. גזוז פרישמן )2004( בע"מ 
 )ח"פ 513498196(

)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 
התקבלה   19/06/2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,6436411 תל–אביב-יפו   ,52 גבירול  אבן  מרח'  דובדבני,  ליאור 

טל' 03-6959996, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 19/11/2016 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.   

ליאור דובדבני, עו"ד, מפרק

וובמטרו ישראל בע"מ 
 )ח"פ 514754993(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 13/06/2016 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברי 
שומן, מרח' המרפא 8, ירושלים 97774, טל' 02-5813760, 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.

ברי שומן, עו"ד, מפרק 

וובמטרו ישראל בע"מ 
 )ח"פ 514754993(

)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 
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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.

 ,1.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.

שחר מליון, מפרק

סיל גט ישראל
)ש"מ 55-001408-8(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,28.3.2016 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
הצטרף לשותפות הנ"ל השותף, אחזקות שובל אגש"ח בע"מ, 
לעיבוד  מפעל  שובל  השותף  ופרש   ,57-004710-0 תאגיד  מס' 

שבבי, מס' תאגיד 55-000300-8.
צבי לוין, מנהל בשותף הכללי

בקשה לאישור הסדר נושים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 33646-04-16

בעניין החייב: אריה גבריאלוב

והמנהלת המיוחדת: עו"ד שרון בירון מרקוביץ

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל 
]נוסח חדש[, התש"ם-1980 )להלן - הפקודה(, כי החייב שבנדון 
מיום  המשפט  בית  להחלטת  ובהתאם  הסדר,  הצעת  הגיש 
עצמו  הרואה את  ו/או תאגיד  כל אדם  בזאת  מוזמן   ,3.5.2016
נושה של החייב הנ"ל להגיש תביעת חוב למנהלת המיוחדת 
בתוך 30 ימים מיום פרסומה של הודעה זו. את תביעות החוב 
ד'  ופרק  לפקודה  א'  סימן  ג'  פרק  הוראות  פי  על  להגיש  יש 
המחויבים.  בשינויים  התשמ"ה-1985,  הרגל,  פשיטת  לתקנות 
אסיפת הנושים הראשונה תתקיים ביום 5.7.2016, בשעה 12.00, 

ואסיפת נושים שנייה תתקיים ביום 19.7.2016, בשעה 12.00.

תביעות החוב יוכרעו על ידי המנהלת המיוחדת בהתאם 
להוראות הפקודה, התקנות והדין הרלוונטי.

להגיש  יש  האסמכתאות  כלל  בצירוף  החוב  תביעות  את 
לכתובת: רח' הנרייטה סולד 8ב, ת"ד 232, באר שבע 84100.

שרון בירון מרקוביץ, עו"ד                                 
מנהלת מיוחדת

____________________

תיקון טעות
בתיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות 
והספורט למוסדות ציבור שפורסם בי"פ 7263, התשע"ו, עמ' 6069, 
אחרת,  "הוועדה  להיות  צריך  "החליטה"  אחרי  7)3()א(,  בסעיף 
מיוחדים שתרשום; בכל מקרה, שיעור התמיכה של  מנימוקים 
המשרד לא יעלה על 90% מן ההוצאות המוכחות בפועל לצורך 

ביצוע הפעילות הנתמכת".

)803-35-2015-000077(

צ.ע. חשמל ופיתוח תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-454652-2(

)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  כי באסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
24.5.2016, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

עובד צחי, מרח' טשרניחובסקי 3/6, נתניה, 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.

 ,1.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עובד צחי, מפרק

עסלי חטאב בע"מ
)ח"פ 51-334025-7(

)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   ,20.5.2016 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
קרע 30075,  כפר  ת"ד 202,  בניין מאוחדת,   עו"ד אבראהים עסלי, 

טל' 052-6241132, 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.

 ,1.10.2016 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, 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.

אבראהים עסלי, עו"ד, מפרק

גורו דיזיין הדרכות ומולטימדיה בע"מ
)ח"פ 51-401177-4(

)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 22.5.2016, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר מליון, מרח' 

הרצל 18, כפר סבא, טל' 054-2521007, למפרק החברה.




