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מינוי ועדה מייעצת  
לפי תקנות בתי המשפט )רשימת מגשרים(, התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ב( לתקנות בתי משפט )רשימת 
מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשע"ח-12017,  מגשרים(, 

לוועדה המייעצת לפי התקנה האמורה:

השופטת )בדימוס( אורלי סלע, ליושבת ראש הוועדה;

נטלי לוי, הממונה על יחידת הגישור בהנהלת בתי המשפט;

בגישור  כללית  בהכשרה  שעסק  למגשר  ליכטנשטיין,  מיכאל 
במשך חמש שנים לפחות;

בענייני  בגישור  בהכשרה  שעסקה  למגשרת  פיליפס,  איילת 
משפחה במשך חמש שנים לפחות;

עמר שפירא, לאיש אקדמיה בעל מומחיות בתחום הגישור.

תוקף המינוי לחמש שנים.

י"ג באדר התשע"ח )28 בפברואר 2018(
)חמ 3-5641(

                                                     איילת שקד
                                           שרת המשפטים

ק"ת התשע"ח, עמ' 194.  1

הודעה על מועד השלמת הפעולות המתחייבות לשם 
תחילת ההכרה במעבדות 

לפי חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 
הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו–2018(, התשע"ז-2016 

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 47)ג( לחוק התכנית הכלכלית 
התקציב  לשנות  הכלכלית  המדיניות  ליישום  חקיקה  )תיקוני 
ולאחר התייעצות עם הממונה  ו–2018(, התשע"ז-12016,   2017
התשע"ח  בניסן  י"א  ביום  כי  בזה  מודיעים  אנו  התקינה,  על 
תחילת  לשם  המתחייבות  הפעולות  הושלמו   )2018 במרס   27(
על  הממונה  של  לסמכותו  בהתאם  במעבדות,  ההכרה 
]נוסח חדש[,  והייצוא  2י לפקודת הייבוא  לפי סעיף  התקינה, 

התשל"ט-21979. 

י' בניסן התשע"ח )26 במרס 2018(
)חמ 3-5625(

                             משה כחלון               אלי כהן
                               שר האוצר      שר הכלכלה והתעשייה

1      ס"ח התשע"ז, עמ' 49; ק"ת התשע"ז, עמ' 90; התשע"ח, עמ' 848. 

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

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים במנוחה 
השבועית לצורך קיום משחקי כדורגל

לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

ו–14   12 סעיפים  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  בזה  מודיע  אני 
החוק(,  )להלן   התשי"א-21951  ומנוחה,  עבודה  שעות  לחוק 
לחוק,  12)ב(  בסעיף  כאמור  השרים  ועדת  להחלטת  בהתאם 
את  המייצג  הארצי  העובדים  ארגון  עם  התייעצות  ולאחר 
ארציים  ארגונים  ועם  עובדים  של  ביותר  הגדול  המספר 
בדבר  נוגעים  הם  השר  שלדעת  מעבידים  של  רפרזנטטיביים 
לפי סעיף 33 לחוק, ניתן בזה היתר כללי ולפיו מותרת העסקת 

עובדים במנוחה השבועית במגרשי כדורגל, ובכלל זה העסקת 
המועסקים  עובדים  הסעת  לצורך  השבועית  במנוחה  עובדים 
בניהול  עבודות התומכות  ביצוע  לצורך  או  במגרשים כאמור 
התקין של משחקי הכדורגל, ובלבד שיתקיים האמור בסעיפים 

1 ו–2 שלהלן: 

שניתן  עובדים  עבדו  שבהן  המנוחה  שעות  במקום  1.  )א( 
המאוחר,  לכל  המעסיק,  להם  ייתן  זה,  היתר  לגביהם 
בתוך ארבעה שבועות, שעות מנוחה שמספרן כמספר 

השעות שבהן עבדו )להלן - מנוחת פיצוי(;

את  לפחות,  בשנה  פעמים   13 תכלול  הפיצוי  מנוחת   )ב( 
ככל  העובד;  של  השבועית  המנוחה  חלה  שבו  היום 
האפשר, תינתן מנוחת הפיצוי ביום שבו חלה המנוחה 

השבועית כאמור, אחת לארבעה שבועות;

מנוחת  מגיעה  אם  אך  רצופה,  הפיצוי תהיה  מנוחת   )ג(  
יותר מעשרים וחמש שעות, אפשר לחלקה  פיצוי של 
מעשרים  יפחת  לא  ממנה  פרק  שכל  ובלבד  לפרקים 

וחמש שעות או מיתרת מנוחת הפיצוי המגיעה.

הליגות  על  יחול  זה  היתר  המקצועניות,  הליגות  לעניין   2
המשחקים  שמספר  ובלבד  ההיתר  מתן  במועד  הקיימות 
על  יעלה  לא  לעונה  ישראל  ובחגי  בשבת  המתקיימים 
בשבת  עונה  בכל  שהתקיימו  המרבי  המשחקים  מספר 

ובחגי ישראל בחמש השנים שקדמו למועד מתן ההיתר.

היתרים  מהוראות  לגרוע  כדי  זה  היתר  בהוראות  אין   .3
כלליים קיימים.

ט' בניסן התשע"ח )25 במרס 2018(
)חמ 3-5648(

                                              חיים כ"ץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה
לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה-1995

אגרה  כביש  לחוק  ו–)ג(  6)א(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
חוזה  לתנאי  ובכפוף  התשנ"ה-11995,  לישראל(,  ארצי  )כביש 
הייווייז  ארץ  דרך  וחברת  ישראל  מדינת  בין  שנחתם  הזיכיון 
)1997( בע"מ, אני מודיע כי מיום ט"ז בניסן התשע"ח )1 באפריל 

 - )2018

סכומי  עדכון  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )1(
אגרה2, הם  כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

ברכב שמשקלו הכולל המותר            3.46 )א( 
פחות מ–4 טון        

ברכב שמשקלו הכולל המותר 4 טון              10.38 )ב( 
או יותר             

באופנוע              1.73  )ג( 

אגרה3,  סכומי  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )2(
ביחס לקטע 18, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

ברכב שמשקלו הכולל המותר            4.91 )א( 
פחות מ–4 טון        

                                           
ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 511.  2

                               
י"פ התשס"ג, עמ' 2084; התשס"ח, עמ' 3309; התשע"ו, עמ'   1 

    9532; התשע"ז, עמ' 1312.
ס"ח התשי"א, עמ' 204; התשע"ד, עמ' 600.  2
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י"פ התשע"ח, עמ' 511.  3

בשקלים חדשים

ברכב שמשקלו הכולל המותר                      14.73 )ב( 

4 טון או יותר             

באופנוע              2.46  )ג( 

ו' בניסן התשע"ח )22 במרס 2018(
)חמ 3-2914-ה1(

                                                         אבי דור
המנהל הכללי של חברת דרך  

ארץ הייווייז )1997( בע"מ  
בעל הזיכון   

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

נ.וי.וי אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-311727-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.4.2018, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ניל"י 1, פינת 
כיכר גולומב, אשקלון 7859201, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבי עייש, עו"ד, מפרק  

א.א. פיתוח והספקה בע"מ
)ח"פ 51-444298-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.4.2018, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' יאיר שטרן 3, 
הוד השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר סובול, מפרק  

פטנט בייקס בע"מ
)ח"פ 51-547652-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.4.2018, בשעה 17.00, אצל המפרקת, רח' התע"ש 10, 
כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל קרן, עו"ד, מפרקת  

טראוול מייט בע"מ
)ח"פ 51-189425-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.5.2018, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' מבוא דולב 3, יהוד, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

בועז טננבאום, מפרק  

ד.ו.ט.א השקעות בע"מ
)ח"פ 51-511241-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 8.5.2018, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' בר אילן 11, 
קריית שמואל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריה וייס, מפרק  

אורן את בזוב יבוא עץ בע"מ
)ח"פ 51-545459-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  ביום 22.5.2018, בשעה 12.00, במשרדי החברה,   הנ"ל תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,2 אורים 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן קובי, מפרק  

אלפא א. והשקעות )1990( בע"מ
)ח"פ 51-151238-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
לינקולן 20,  תתכנס ביום 27.5.2018, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' 
בית רובנשטיין, קומה 5, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן נאוי, עו"ד, מפרק  
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את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,22.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

אמיר בנימין, מפרק

"המבצע" - בנימין עטר בע"מ
)ח"פ 51-406531-7(

)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   ,26.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין עטר, 

מרח' הגדוד השלישי 1245, צפת, 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.

 ,23.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

בנימין עטר, מפרק

קלור ישראל ציוד לתעשיה בע"מ
)ח"פ 51-098942-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,19.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר 

ארז, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את תביעותיו 
בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לכתובת: 
פזגז בע"מ, רח' דרך המכבים 46, ת"ד 714, ראשון לציון, לידי עו"ד 
גיא בן ברוך. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור 

בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,3.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר ארז, מפרק

אוטו ווש ווי 2 קיי בע"מ
)ח"פ 51-281456-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 29.5.2018, בשעה 10.00, במשרדי חברת זוקו שילובים 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,8 המנור  רח'  בע"מ, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקי שבו, מפרקת  

נובסלטק טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-364254-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.5.2018, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' הארבעה 18, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יוחאי רייפלד, מפרק  

קליניקרנט בע"מ
)ח"פ 51-561584-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 12.6.2018, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' מעגל השלום 17, 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אירנה ליידרמן, מפרקת  

אמיר בנימין עבודות בניה בע"מ
)ח"פ 51-259299-9(

)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 12.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר בנימין, מרח' 

טאגור 44, תל אביב, 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 
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 ,26.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

גבי אסולין, מרח' הארזים 292, בית שמש, 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.

 ,24.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

גבי אסולין, מפרק

גן ברחוב נווה דקלים רבקה מורוביץ בע"מ
)ח"פ 51-474307-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה 
אברמוביץ מורוביץ, מרח' נווה דקלים 10, ת"ד 195, אלעזר, טל' 

054-5665798, למפרקת החברה.

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

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

 ,12.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

רבקה אברמוביץ מורוביץ, מפרקת

בנג'ו מתנות בע"מ
)ח"פ 51-530220-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
שגיב אבידר, מרח' השקד 5, תל מונד, טל' 09-7969929, 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.

פרופר ניהול ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-443932-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,28.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר דגן, 

מת"ד 387, גבעתיים 53103, טל' 052-4324669, 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.

 ,3.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' לב הזהב 5, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עופר דגן, מפרק

מוקד תנועה בע"מ
)ח"פ 51-323619-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.12.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם אהרון, 

מרח' יחזקאל 10, תל אביב, 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.

 ,17.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אברהם אהרון, מפרק

ג. אסולין מוסכים בע"מ
)ח"פ 51-324766-8(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
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 ,18.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

שגיב אבידר, עו"ד, מפרק

קבוצת נתב ישראל גק בע"מ
)ח"פ 51-372760-2(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 18.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל חסדאי, מרח' 

היצירה 12, רמת גן 5252150, טל' 03-6119100, 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.

 ,18.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי זוזובסקי, חברת עורכי דין ונוטריון, רח' 
לבונטין 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

טל חסדאי, מפרק

צמרת ב.מ.וו בע"מ
)ח"פ 51-394520-4(

)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   ,12.3.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
סאמר מ. אבו אחמד, מת"ד 4100, נצרת 16140, טל' 04-6572846, 

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 16.00, אצל המפרק, דרך רח' א–סלאם 77, נצרת 16140, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

סאמר מ. אבו אחמד, עו"ד, מפרק

לידן אפיקים בע"מ
)ח"פ 51-305439-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 18.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אייל פישמן, 

מרח' הרצל 163, רחובות, טל' 08-9467494, 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.

 ,19.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אייל פישמן, עו"ד, מפרק

א.א.א רדיאטורים בע"מ
)ח"פ 51-077106-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר גולדברג, 
למפרק   ,052-6760707 טל'   ,5591612 תקווה  גני   ,12 הכרמל  מרח' 

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.

 ,25.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אופיר גולדברג, מפרק

אפון-ליין בע"מ
)ח"פ 51-399893-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
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החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 6.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס, מרח' 

בגין 5/3, יהוד 5647803, טל' 052-2314484, למפרק החברה.

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

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

 ,29.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

יוסף פיזנטי תכנון מתקני חשמל בע"מ
)ח"פ 51-272027-7(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף פיזנטי, מרח' 
למפרק  טל' 054-4912131,  תקווה 000393231,  פתח   ,16 דיין  משה 

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.

 ,19.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, 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.

יוסף פיזנטי, מפרק

טכנולוגיות כוח אוסמוטי בע"מ
)ח"פ 51-460690-4(

)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 25.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישי אפרתי, מרח' 

מבוא השקד 4, הר אדר 90836, טל' 052-4765687, 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.

 ,25.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

אבישי אפרתי, מפרק

הידרווינדטיק בע"מ
)ח"פ 51-448025-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 25.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישי אפרתי, מרח' 

מבוא השקד 4, הר אדר 90836, טל' 052-4765687, 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.

 ,25.8.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אבישי אפרתי, מפרק

יגל משפחתית בע"מ
)ח"פ 51-574045-4(

)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 18.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל יגל, מרח' 

נתיבי עם 10, ירושלים, טל' 052-8344055, 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.

 ,17.9.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל שטרק את שטרק, רואי חשבון, רח' היצירה 12, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל יגל, מפרק
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 
לפועל בה 

מתנהל 
מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

תאריך הדיוןלחוק

לשכת ההוצאה 
לפועל בה 

מתקיים הדיון
שעת 
הדיון

ששת הימים 4/3, רות גולדמן
נתניה

09:30נתניה 169955013519/06/201809/07/2018נתניה

חטיבת הראל 43, שירי מורינו
כרמיאל

09:15קריות89947211920/06/201812/07/2018קריות

10:00נצרת59991999018/06/201808/10/2018נצרתחמאםדורה מוחמד

10:00נצרת99993407019/06/201815/10/2018נצרתהראל 14/35, עכוניקול רחמיני

סמ' ברק 717/9, נחשון, שלום אוחיון
אילת

המועד להגשת 198489032באר שבע
התנגדות חלף 

11:00באר שבע17/05/2018

הערה:  התיק עבר מלשכת תל אביב שם כבר נקבע דיון בעבר וניתנה לנושים האפשרות להתנגד

הלאי 
אליזבטה

שד' ירושלים 47, באר 
שבע

המועד להגשת 1499429000באר שבע
התנגדות חלף

10:00באר שבע10/06/2018

הערה: מועד הדיון נדחה לבקשת החייב וניתנה לנושים האפשרות להתנגד

הנריטה סולד 12/847, קרן אור עמר 
קריית שמונה 

11:30נתניה 169975702826/06/201805/07/2018נתניה

עדינה 
סולמון כהן 

דרך רמתים 67/7, רמת 
השרון 

09:30נתניה 179996113826/06/201805/07/2018נתניה

10:00תל אביב019796212118/06/201822/01/2019תל אביבטמרהמוחמד ח'טיב

טשרניחובסקי 11, רויטל אלון
קריית אתא

11:00תל אביב019988213121/06/201811/12/2018תל אביב

אביגדור המאירי 19, רחל זוהר
באר שבע

10:00תל אביב019933633121/06/201817/12/2018תל אביב

11:00תל אביב019752307421/06/201821/01/2019תל אביבהשילוח 97, טבריהיוני לבנטר

09:00תל אביב507155021824/06/201818/12/2018תל אביבשוהם 523, ירושליםארז כהן

אברהם 
פרג'ון

 ברקת 14,
שערי תקווה

10:00תל אביב019857108521/06/201828/01/2019תל אביב

אילן ריחני 
מיסק

11:00תל אביב505148101624/06/201826/11/2018תל אביבעין נטפים 16, אילת

 קורנית 216, דורו קלים
בית אריה

11:00תל אביב019900213124/06/201828/01/2019תל אביב

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.


