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הודעה על מינוי חבר במועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לוויין
לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה למנות ,לפי הצעת שר
התקשורת ,בהתאם להוראות סעיף 6ב לחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשמ"ב ,11982-את אשר ביטון לחבר במועצה
לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ,כנציג הממשלה שהוא עובד
מדינה ,לפי המלצת שר התקשורת.
ל' בניסן התשע"ח ( 15באפריל )2018
		  צחי ברוורמן
(חמ -3-1990ה)1
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"א ,עמ' .530

מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את רביד פטל ואת
עלי קלדרון ,עובדי הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים,
למפקחים לעניין עבירות על הוראות חוק הגנת הפרטיות,
התשמ"א ,21981-שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות
המינהליות (קנס מינהלי  -הגנת הפרטיות) ,התשס"ד,32004-
וזאת לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק.
מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנים משמשים
בתפקידם ברשות להגנת הפרטיות.
ט"ו באייר התשע"ח ( 30באפריל )2018
		  איילת שקד
(חמ )3-1923
שרת המשפטים
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ח ,עמ' .144
 2ס"ח התשמ"א ,עמ' .128
 3ק"ת התשס"ד ,עמ'  ;323התש"ע ,עמ' .1430

מודיע כי מיניתי את איש הדת הדרוזי כאמל אברהים לחבר
במועצה הדתית הדרוזית 2שהוא נציג הרשות המקומית סאג'ור.
מינויו של מחמד כאמל נג'יב אבראהים - 3בטל.
ט"ז באייר התשע"ח ( 1במאי )2018
		 אריה מכלוף דרעי
(חמ -3-2507ה)1
שר הפנים
 2י"פ התש"ע ,עמ' .4394
 3י"פ התש"ע ,עמ' .4394

מינוי חבר למועצת רשות נחל קישון
לפי צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל הקישון),
התשנ"ה1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (6א) לחוק רשויות נחלים
ומעיינות ,התשכ"ה 11965-וסעיפים  6ו– 9לצו רשויות נחלים
ומעיינות (רשות נחל הקישון) ,התשנ"ה ,21994-אני ממנה את
עאטף חיראלדין לנציג משרד הפנים במועצת רשות נחל הקישון.
כ"ז באדר התשע"ח ( 14במרס )2018
		  זאב אלקין
(חמ -3-2016ה)2
השר להגנת הסביבה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;150התשס"ב עמ' .454
 2ק"ת התשנ"ה ,עמ'  ;6התשס"ד ,עמ' .60

מינוי פקחים
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לחוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,11998-ובהסכמת
השר להגנת הסביבה ובכפוף לתנאים שהורה ,אני ממנה את
פקחי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ששמותיהם
מפורטים להלן ,לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת
הכלבת:21934 ,

הודעה בדבר תיאום סכומים

עמיר אלוני

עומרי מיכאל בוכניק

לפי חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו1975-

אליסף גוטמן

אליעזר זאב גלבר

אני מודיע כי הסכום הנקוב בהגדרה "עוסק פטור" שבסעיף
 1לחוק מס ערך מוסף ,התשל"ו( 11975-להלן  -החוק) ,תואם
כאמור בסעיף (126א) לחוק ,ולפיכך מיום י"ד בטבת התשע"ח (1
בינואר  ,)2018הסכום הוא  99,003שקלים חדשים.

אורי שי נוה

אורן נפתלי

תומר עפרי

מנחם פריד

כ"ד בניסן התשע"ח ( 9באפריל )2018
		  משה כחלון
(חמ -3-518ה)1
שר האוצר
 1ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;52התשכ"ט ,עמ'  ;273י"פ התשע"ז ,עמ' .4430

הודעה בדבר מינוי חבר למועצה הדתית הדרוזית
לפי תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית),
התשנ"ו1995-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות העדות הדתיות
(ארגונן) (העדה הדרוזית) ,התשנ"ו( 11995-להלן  -התקנות) ,אני
1

טל רותם

ברק שחם

אילן דב שיפמן
בביצוע תפקידם יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שייתן
מפעם לפעם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה.
תוקף מינוי זה עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר ,)2019
וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.
כ"א באייר התשע"ח ( 6במאי )2018
		  אורי אריאל
(חמ -3-474ה)3
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
 2ע"ר  ,1934תוס'  ,1עמ' .242

ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;127התשס"ט ,עמ' .414
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צו הרחבה בענף ההובלה
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז ,11957-אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות
ההסכם הקיבוצי הכללי שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים
 ,7005/2017אשר נחתם ביום י"ד בטבת התשע"ז ( 12בינואר
 )2017בין התאחדות מפעלי הובלה בישראל לבין ההסתדרות
הכללית החדשה (להלן  -ההסכם) ,וכי ההוראות המפורטות
בתוספת יחולו על כל המעבידים בעלי מפעלי הובלה
ועובדיהם שתפקידם הקבוע הוא נהיגת רכב משא להובלת
מטענים שמשקלו עולה על  4טון.
תחילתו של צו זה ב– 1בחודש שלאחר מועד פרסומו.
תוספת
ההוראות המורחבות
מס' הסעיף
בהסכם
.1

לא הורחב.

.2

לא הורחב.

הארכת ההסכמים הקיבוציים הקיימים ותחולת הסכם זה

יהיה בשיעור הנמוך מהשיעור המתחייב על פי הוראות
ההסכמים הקיבוציים החלים ,ובלבד שבכל מקרה לא
יפחת חלק העובד בהפרשות לקרן השתלמות משיעור של
 .2.5%המעסיק יישם את הודעתו של העובד בתוך  30ימים
ממועד קבלתה ,לכל המאוחר*.
 .14הבסיס לחישוב השכר לעניין הפרשות לקרן השתלמות
ימשיך להיות בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים
החלים :שיעור של  150%מהשכר המשולב של העובדים,
הכולל את שכר היסוד המפורט בטבלת השכר המצורפת
בנספח ב' לצו זה ,כפי שתעודכן מעת לעת ,בצירוף תוספת
יוקר ,תוספת ותק ותוספת מקצועית ככל שמשולמת*.
אש"ל
 .15ביום כניסתו לתוקף של צו זה סכום האש"ל הקבוע בסעיף
(7א) להסכם  2013יעודכן לסך של  53שקלים חדשים .שאר
הכללים הנוגעים לעניין אש"ל ייוותרו על כנם*.
פרמיה
 .16כל נהג יהיה רשאי לפנות למעסיקתו בבקשה בכתב
לקבלת סכום ההכנסות החודשי של המשאית שממנה
נגזרת הנורמה וקבלת סכום ההכנסות של המשאית
שממנה נגזרת הפרמיה .על החברה למלא את הבקשה
בכתב בתוך  14ימים ממועד הפנייה*.

.3

לא הורחב.

.4

לא הורחב.

.5

לא הורחב.

.6

לא הורחב.

 .17נהג שיהיו לו השגות ביחס לנתונים שהועברו אליו בהתאם
לסעיף  16לעיל ,יוכל לפנות לנציג ועד העובדים בחברה
(ובהעדר נציג של וועד העובדים  -בעצמו או באמצעות
מי מטעמו) ,אשר יקבל בעבורו הסבר מפורט מגורם מוסמך
בחברה בעניין אופן חישוב הנורמה והפרמיה.

.7

לא הורחב.

דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני

.8

לא הורחב.

 .18לא הורחב

.9

במועד עדכון שכר המינימום יתעדכנו משכורות העובדים
כך ששורת הוותק  0בטבלת השכר תגדל ותהיה בסכום
שכר המינימום ,כפי שיהיה מעת לעת ,בתוספת 100
שקלים חדשים .על בסיס תוספת זו ,שאר טבלת השכר
תתעדכן לכל אורכה כך שלכל שורת ותק בטבלה ייווסף
 0.5%לשכר הבסיס שבשורת הוותק הקודמת לה.

 .19לא הורחב

עדכון השכר

 .10נספח ב' להסכם כפי שהורחב בצו זה מפרט את עדכון
טבלת השכר בהתאם למנגנון המפורט בסעיף  9לעיל,
בהתאם לעדכוני שכר המינימום*.
 .11אין באמור בפרק זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בהשתכרות
הנוכחית ו/או העתידית של העובדים ,בזכויותיהם ו/או
בתנאי השכר של העובדים כפי שהיו ערב כניסתו לתוקף
של צו זה; כמו כן ,אין באמור בפרק זה כדי לשנות את
המצב המשפטי המתייחס לשכר העובדים על מרכיביו
ערב כניסתו לתוקף של הצו*.

 .20לא הורחב
 .21לא הורחב
 .22לא הורחב
 .23לא הורחב
כללי
 .24לא הורחב
 .25לא הורחב
 .26לא הורחב
נספח א' ,טבלת שכר מיום  - 1.10.2016לא הורחב.
טבלת שכר בסיס החל מ– 1.1.2017שבנספח ב'  -לא הורחבה.
נספח ב'
טבלת שכר בסיס מ–1/12/2017

קרן השתלמות
 .12ההפקדות לקרן השתלמות על חשבון המעסיקים יגדלו
ב– ,0.75%לשיעור של ( 6.75%במקום  6%על פי צווי
הרחבה קודמים) .בהפקדות לקרן השתלמות על חשבון
העובדים ,אשר ינוכו משכרם ויועברו לקרן ,לא יחול שינוי
והן יעמדו על *.4%
 .13כל עובד יהיה רשאי להודיע בכתב למעסיקו על כך
שהניכוי בגין חלק העובד בלבד בהפרשות לקרן השתלמות
1

ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;63התשס"ד ,עמ' .600
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ותק (שנים)

שכר בסיס (שקלים חדשים)

0

5,400

1

5,427

2

5,454

3

5,481

4

5,509
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*

ותק (שנים)

שכר בסיס (שקלים חדשים)

5

5,536

6

5,564

7

5,592

8

5,620

9

5,648

נריה מרדכי אהרנולד ,מס' רישום  ,29011במחוז ירושלים
טוהר עסיס ,מס' רישום  ,31163במחוז דרום
לילא סייד ,מס' רישום  ,35164במחוז דרום
י"ח באייר התשע"ח ( 3במאי )2018
   חיים כץ
		
(חמ -3-141ה)1
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

10

5,676

מינוי עובדים סוציאליים

11

5,705

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-

12

5,733

13

5,762

בתוקף סמכותי לפי סעיף (30ג) לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים סוציאליים
לפי החוק האמור:

14

5,791

דורין שרעבי ,מס' רישום  ,28232בעיריית רחובות

15

5,819

שני ניצה ביבי ,מס' רישום  ,29682בעיריית נס ציונה

16

5,849

17

5,878

דורית לוביש פאיאנס ,מס' רישום  ,13498במועצה האזורית הערבה
התיכונה

18

5,907

19

5,937

20

5,966

21

5,996

22

6,026

23

6,056

שינוי אזור מינוי עובדים סוציאליים

מיכל דואיב ,מס' רישום  ,21717במועצה המקומית ערערה בנגב.
י"ח באייר התשע"ח ( 3במאי )2018
   חיים כץ
			
(חמ )3-142
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52

24

6,087

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-

25

6,117

26

6,148

בתוקף סמכותי לפי סעיף (30ג) לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינוים של הרשומים מטה:

27

6,178

בנימין שילה ,מס' רישום  ,222276במקום "עיריית רמת השרון"
יבוא "עובד סוציאלי ארצי" ,לפי החוק האמור;

28

6,209

29

6,240

30

6,272

נוסח הוראות סעיפים אלה שונה מהנוסח בהסכם ,וזאת
לצורך התאמת ההוראות להיותן חלק מצו הרחבה.

י"ד בסיוון התשע"ח ( 28במאי )2018
		   חיים כץ
(חמ -3-107ה)1
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

תמיר שר ,מס' רישום  , 21969במקום "עיריית מגדל העמק" יבוא
"עיריית חיפה" ,לפי החוק האמור;
3

שרון וקס ,מס' רישום  ,420944במקום "עיריית טבריה" יבוא
"עיריית מגדל העמק" ,לפי החוק האמור;
נועה קפלן ,מס' רישום  ,511749במקום "עיריית תל אביב" יבוא
"עיריית יהוד" ,לפי החוק האמור.
י"ח באייר התשע"ח ( 3במאי )2018
			
(חמ )3-142

1

מינוי קציני מבחן למבוגרים

2

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

3

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
למבוגרים ,לפי הפקודה האמורה:
1

4
5

   חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

ס"ח התש"ך ,עמ' .52
י"פ התשע"ב ,עמ' .55
י"פ התשע"ה ,עמ' .34
י"פ התשע"ב ,עמ' .2039
י"פ התשס"ח ,עמ' .2171

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
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שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינויה של אנה ליבוביץ ,מס' רישום  ,227824כך שבמקום
"בעיריית בת ים" יבוא "בעיריית כפר סבא".
י"ח באייר התשע"ח ( 3במאי )2018
   חיים כץ
			
(חמ )3-143
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .75
 2י"פ התשע"ז ,עמ' .8544

ביטול מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני מבטל את
מינויה של רחל אנדסאו ,מס' רישום  ,28687בעיריית ירושלים,2
לעובדת סוציאלית לעניין סדרי דין.
י"ח באייר התשע"ח ( 3במאי )2018
   חיים כץ
			
(חמ )3-143
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .75
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .8026

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני ממנה את דנה מירה אלון ,מס' רישום ,22519
לעובדת סוציאלית בעיריית רמת גן ,לעניין החוק האמור.
י"ח באייר התשע"ח ( 3במאי )2018
   חיים כץ
		
(חמ )3-1769
שר הרווחה העבודה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשכ"ו עמ'  ;36התשע"א ,עמ' .77

הסמכת קציני ביקור סדיר
לפי חוק לימוד חובה ,התש"ט1949-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (4ב)( )3לחוק לימוד חובה,
התש"ט ,11949-אני מסמיך את המפורטים להלן ,לקציני ביקור
סדיר לעניין הסעיף האמור:
רשות חינוך מקומית
אבו גוש

שם ושם משפחה
עבד אלרחמאן פריד

			
אפרת

יצחקי שכטר קרן

			
אפרת

מוסקל מיטל (טלי)

1

ס"ח התש"ט ,עמ'  ;287התשנ"ו ,עמ' .163
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רשות חינוך מקומית
בית אל		
בית אל		
		
בית אריה
		
בית שמש
		
בית שמש
		
בית שמש
		
בית שמש
		
בית שמש
		
בית שמש
		
בית שמש
		
בית שמש
		
בית שמש
		
בית שמש
		
בית שמש
		
ביתר עילית
		
ביתר עילית
		
ביתר עילית
		
ביתר עילית
		
ביתר עילית
		
ביתר עילית
		
גבעת זאב
		
גבעת זאב
		
גוש עציון
		
גוש עציון
		
מבשרת ציון
		
מבשרת ציון
		
מגילות ים המלח
מודיעין-מכבים רעות
מודיעין-מכבים רעות
מודיעין-מכבים רעות
מודיעין-מכבים רעות
מודיעין-מכבים רעות
		
מודיעין עילית
		
מודיעין עילית
		
מודיעין עילית
		
מודיעין עילית
		
מודיעין עילית
		
מודיעין עילית
		
מודיעין עילית
		
מודיעין עילית
		
מטה בנימין
		
מטה בנימין
		
מטה בנימין

שם ושם משפחה
חרל"פ יאיר
כהן ליאת
קופל אושרה
אטיאס אברהם
בורנלי חמוטל
בן דוד עדילי
דוד טובה
וסנר אלימלך
טפירו אסף
כץ מרים
פוסטולסקי הינדא
פטינקין שרה
קרניאל נאוה
רוזנפלד יוסף אברהם
טראב דוד
כהן בנימין
פייגר חגית
קדוש אהרון
קירשנר רות
רייכמן לאה
אברהם דוד
מצפי מיכל
בארי מלכה
סיטרון תמר
גבאי שולמית
וויץ ציפי
בן ארי מאיה
אטיאס אתי
גוטרמן נטליה
מור יעל
פילהבר רתם
רוזן אירית
אולמן אלישבע
בן עודד עליזה
גנוט יעקב שמשון
הופמן נחמה
חדד גבריאל
חיימסון חיה גיטה
מן צביה
רייך יקותיאל
ביק הדס
בן הרוש ליאור
גור יצחק

		
מטה בנימין

זגמן אביטל
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רשות חינוך מקומית
		
מטה בנימין
		
מטה בנימין
		
מטה בנימין
		
מטה יהודה
		
מטה יהודה
		
מטה יהודה
		
מעלה אדומים
		
מעלה אדומים
		
מעלה אפרים
		
ערבות הירדן
		
קריית ארבע
		
קריית ארבע
		
קריית יערים
		
קריית יערים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
ירושלים
		
אבו סנאן
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שם ושם משפחה
ירחי שירה
פרנסיס מוריה
קפלן אודליה
אהרון סילביה
אשכנזי מאיה
רחמים עמוס
אנקונינה סיון
ניסים חגית
רידר תמר
שושן צלילה
העצני קדמיאלה
מאירוביץ הודיה
טייכטל משה אריה
קלימי אוסנת
אוטגרגוסט רוחמה
אונגר הראלה
אטיאס דוד
אלקיים יצחק
ברקוביץ מנחם
בשארי מיכל
גודס רחל
גולדמן שירה
גלאובך שרעבי רויטל
גליקסמן מיכל חיה
דופארק מינה
ויזל אלישבע
זגייר נוהא
חוואש דועאא
חסידים שלמה
טגאי אורן
יהלום עמדי רחל
יושעי שלומית
כהן שלומית
לוי סלמן ענתי
לורברבוים משה
עטרי מזל
צמח מאור
קופפרמן אירנה
רבינסקי חדוה
שורק יעל
שלומי אושרת
שמואליאן נאוה
תם אלדד
טרבייה מוחמד

רשות חינוך מקומית
אכסאל		
אכסאל		
אכסאל		
		
אל בטוף
אעבלין		
אעבלין		
אעבלין		
		
בוסתאן אל מרג'
		
בוסתאן אל מרג'
		
בועיינה נוג'ידאת
		
בועיינה נוג'ידאת
		
ביר אל מכסור
		
בית ג'אן
		
בית ג'אן
		
בית שאן
		
בית שאן
		
בסמת טבעון
			
בענה
		
ג'דידה מכר
		
ג'דידה מכר
		
ג'דידה מכר
			
ג'וליס
		
גוש חלב (ג'ש)
			
גולן
			
גלבוע
			
גלבוע
		
גליל עליון
		
גליל עליון
		
גליל תחתון
		
גליל תחתון
דבוריה		
דבוריה		
		
דיר אל אסד
		
דיר חנא
			
זרזיר
		
חורפיש
		
חצור הגלילית
			
טבריה
			
טבריה
			
טבריה
			
טבריה
		
טובא זנגריה
		
טובא זנגריה
טורעאן		

שם ושם משפחה
דראושה אלהאם
ח'מיס מנאל
שדאפנה סמיח
חוסין אימן
חדאד חנאן
חיידר ראניה
נגמי אחמד וורוד
זועבי עמאד אלדין
זועבי שאדי
דלאשה מנאל
נוג'ידאת מוחמד
סלימאן חמד
אבו חיה דהביה
זידאן נאדיה
אלימלך קרן
ברובן לאה
זובידאת אנואר
חוסייאן ג'מילה
ואכד רים
חודרג' מוחמד
שאער אמיר
חלא תמגיד
זהרה ניהאיה
זלצמן יהודית
זועבי פדוא
צור רויטמן שחר
אמילי נאמן אדוה
שרף תומר
מרגולין שיר
קריצמן שלומית
יוסף איזדהאר
נג'אר עסאם
אסדי חוסיין
חלאילה נאסר
סלאמה עיאדאת
גאנם עפאף
יהודאי משלי
יצחק אלין
נחום אריה
רוזנברג פנחס ציפי
שמו אליס
הייב ויסאל
זנגריה חיטם
בדר מדיין
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רשות חינוך מקומית
טורעאן		
		
יאנוח ג'ת
			
יבניאל
		
יסוד המעלה
		
יקנעם עילית
		
יקנעם עילית
			
יפיע
			
יפיע
			
ירכא
			
ירכא
			
כאבול
			
כאבול
כאוכב אבו אלהיג'א
		
כסרא סמיע
		
כסרא סמיע
			
כעביה
		
כפר ורדים
		
כפר יאסיף
		
כפר יאסיף
		
כפר כנא
		
כפר כנא
		
כפר מנדא
		
כפר מנדא
		
כפר מנדא
		
כפר מנדא
		
כרמיאל
		
כרמיאל
		
כרמיאל
		
כרמיאל
		
כרמיאל
		
מבואות חרמון
			
מג'אר
			
מג'אר
			
מג'אר
			
מג'אר
		
מג'ד אל כרום
		
מג'ד אל כרום
		
מג'דל שמס
		
מגדל העמק
		
מגדל העמק
		
מגדל העמק
			
מגידו
			
מזרעה
		
מטה אשר

שם ושם משפחה
דחלה חנין
שמא ריא
יסוד ניר
אליהו אביגיל
כנורי עליזה
משה תמר
ג'ומעה ואיל
חליליה גדיר
ג'מאל אמיל
חלבי עוסמאן
אשקר אמנה
טאהא נהאי
עבד אלהדי ג'והינה
גאנם עבדאללה
טרודי עבדאללה הזאר
חג'אג'רה עבדאללה אחמד
סלע שירי
גנטוס מאג'דה נאסר
סעיד ח'אולה
חכארשה ואיל
פאיז עבאס יסמין
בושנאק מוחמד
טאהא סנאא
עראבי ראמזי
קשקוש הודא
גלעד אולסן ליהי
דרור דוד
ועקנין גבריאל
סונקין ויקטוריה
תורג'מן יהודית
גבריאלי שולמית
גהשאן חולוד
סלאח אלדין שרין
עסאקלה כמיל
עסאקלה עאסם
ח'טיב פדוה
סרחאן נסים
ספדי סברין
אזולאי שירן
אפרגן תקוה
מימון יעקב
אלפסי שושנה
גדבאן סאמיא
גולן ברגרבאום דורית
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שם ושם משפחה
רשות חינוך מקומית
סער אביבה
		
מטה אשר
שרון אילנה
			
מטולה
סוויד דכואר אמילי
מעיליא		
שיין שלומית
		
מעלה יוסף
אזולאי אורלי
			
מעלות
וייס דבורה
			
מעלות
מיחאיל מנצור אמאל
			
מעלות
סיון אורי
		
מרום הגליל
רוזנברג הודיה
		
מרום הגליל
ורסנו פנינה
			
משגב
חטיב ספאא
			
משגב
קורן יעל
			
משגב
וינטראוב גלית
			
נהריה
קורנפלד יוסף
			
נהריה
שוורצר דיאנה
			
נהריה
סעיד נאזם
			
נחף
עבד אל רחים וליד
			
נחף
גטאס שחתות מלכה
			
נצרת
זועבי חנאן
			
נצרת
ח'ואלדי עאדל
			
נצרת
ח'ליל ח'אולה
			
נצרת
מורה מיאדה
			
נצרת
סרוג'י סחר
			
נצרת
עודה שאדיה
			
נצרת
קדח ופא
			
נצרת
שומר בתי
			
נצרת
גולדשטיין אנטולי
		
נצרת עילית
דבורי בוריס
		
נצרת עילית
מג'לי אמל
		
נצרת עילית
שמעונוב אלינה
		
נצרת עילית
דאהר יאסר
			
סאג'ור
חליאלה ג'מיל
			
סחנין
טרביה וליד
			
סחנין
שואהנה פאיק
			
סחנין
שלאעטה נאהדה
			
סחנין
ח'ורי וסאם
			
עילבון
יונס ראניה
			
עילוט
אבו ליל מוחמד
		
עין מאהל
חובב משה
			
עכו
ערדאת הודא
			
עכו
קוגן רימה
			
עכו
שבת אנה
			
עכו
שלבי מונא
			
עכו
עמק המעיינות (בקעת בית שאן) אלקוני עינב
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שם ושם משפחה
רשות חינוך מקומית
עמק המעיינות (בקעת בית שאן) נוקד לירז
אלטמן רותם
		
עמק הירדן
שיזף רון
		
עמק יזרעאל
בן דוד ז'אנה
עפולה		
גייסמן פלקס
			
עפולה
גינזברג ענבל עליזה
			
עפולה
שלי הדר
			
עפולה
דאוד מוחמד
עראבה		
מאדי מאדי
עראבה
שלאעטה יאסין סומייה
עראבה
סויד סלמאן
			
פקיעין
אלגלי מנשה
			
צפת
כהן כרמית
			
צפת
סלע יעל
			
צפת
פלוטקין נחמיה
			
צפת
דורון יוסי
			
קצרין
קליין נועה
			
קצרין
אזולאי ישראל
		
קריית שמונה
פרי חגית
		
קריית שמונה
ג'אד זאהי רנא
ראמה 		
עבדאללה גאזי
ראמה 		
שורץ תמר
		
ראש פינה
בסול בשיר
			
ריינה
אביב דיני
		
רמת ישי
סעיאדה היבא
שיבלי		
אביגדור סמדר
שלומי		
ח'טיב מחמוד
שעב 		
אבו עביד אמין
שפרעם		
געפרי מאהר
שפרעם		
זיד אנואר
שפרעם		
ח'ורייה אמאל
שפרעם		
אעמר סנא
			
תמרה
דיאב לוטפי כאמלה
תמרה 		
חג'אזי תאופיק
			
תמרה
חסאן עביר
			
תמרה
מוסטפא מוחמד
			
תמרה
אבו ראד עדנאן
		
אום אל פחם
אגבאריה וסימה
		
אום אל פחם
בויראת אברהים
		
אום אל פחם
ג'בארין רג'א
		
אום אל פחם
מחאג'נה סוהאד
		
אום אל פחם
מחאג'נה פאטמה
		
אום אל פחם
מחאג'נה רנא
		
אום אל פחם
מחאמיד נאהי
		
אום אל פחם
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רשות חינוך מקומית
		
אור עקיבא
		
אור עקיבא
		
אור עקיבא
			
אלונה
		
באקה אלגרביה
		
באקה אלגרביה
		
באקה אלגרביה
		
באקה אלגרביה
בנימינה  +גבעת עדה
בנימינה  +גבעת עדה
			
בסמ"ה
			
בסמ"ה
		
ג'סר אל זרקא
		
ג'סר אל זרקא
			
ג'ת
			
ג'ת
			
ג'ת
			
ג'ת
		
דלית אל כרמל
		
דלית אל כרמל
		
דלית אל כרמל
			
זבולון
			
זבולון
		
זכרון יעקב
		
זכרון יעקב
		
זכרון יעקב
			
חדרה
			
חדרה
			
חדרה
			
חדרה
			
חדרה
			
חדרה
			
חדרה
			
חדרה
חוף הכרמל+עתלית
חוף הכרמל+עתלית
חוף הכרמל+עתלית
חוף הכרמל+עתלית
			
חיפה
			
חיפה
			
חיפה
			
חיפה
			
חיפה
			
חיפה

שם ושם משפחה
אברג'ל אליהו
ארביב אורטל
לוי אילה
זיסו חנן
אבו מוך לובנה
אבו מוך ענאיה
עוויסאת אסמאא
קעדאן מייסון
אלבז קרן
קופיטאנסקי גלית
אג'בריה מוחמד
כבהא רנא
ג'רבאן חסיב
ג'רבאן תחריר
אבו עצבה נורה
אבו פול סאמי
גרה אומימה
ותד סירין
חוסיסי נג'את
נג'ואן חלבי
פואז חלבי הודא
חאלדי עאמר
צמח עדי
מינס עינבר
רגב מסליס רונית
ריזל מלכה
אברמוב ולדימיר
אדרי שרה ענבל
איסקוב יפה
דהקי גרובנר רוחמה
וישניה לימור
זלצמן שרית
פיקדו אתי
קנטור מרינה
ארביב לירון הדסה
בכר סמדר
שלי שחר
שם טוב מזל
בוסקילה סוזנה
בן משה חן
גולדשטיין נעם
טנוס סוניה
ירמיצקי מירי
למברג ענת
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רשות חינוך מקומית
			
חיפה
			
חיפה
			
חיפה
			
חיפה
			
חיפה
			
חיפה
			
חיפה
			
חיפה
			
חריש
		
טירת הכרמל
		
טירת הכרמל
		
כפר קרע
		
כפר קרע
		
כפר קרע
		
כפר קרע
			
מנשה
			
מנשה
		
מעלה עירון
		
מעלה עירון
			
נשר
			
נשר
עוספיא		
עוספיא		
ערערה		
ערערה		
ערערה		
		
פוריידיס
		
פוריידיס
		
פרדס חנה
		
פרדס חנה
		
פרדס חנה
		
קריית אתא
		
קריית אתא
		
קריית אתא
		
קריית אתא
		
קריית אתא
		
קריית אתא
		
קריית ביאליק
		
קריית ביאליק
		
קריית ביאליק
		
קריית ביאליק
		
קריית טבעון
		
קריית ים
		
קריית ים

שם ושם משפחה
מלסה שלומית
מרשיד סואר
נחת יעל
פלוטקין אנה
פרנק גליה
רפאל יניב יהושוע
שריד דינה
ששון דריה
הר צבי שירה
הרמן לימור
יונה רביבו נביטל
הוידה עפאנה
מסאלחה נאהדה
כנאענה מרווה
עסלי ת'נאא
יונס מאג'ד
לנקרי גבע סיגלית
אמארה ורוד
מחאמיד מנאל
ארפין יוליה סיון
שטרן שרון
זהר אלדין עביר
מנסור ראניה
אזברגה סוהא
וורוד מסעדה
מרזוק רסמייה
אלסאלח פאטמה
נעים אעמר סמאר
אדלשטיין נירית
עוז ריקי
ענפי דלית
ועקנין שרה
זאורקוול דבורה
חיימוביץ לינוי
טולצ'נסקי אילונה
פריינטה אורית
שלו מלכה
בר זנקר דיאנה
לוי ירוס ירושלים
סמילובנקו יוליה
קפרוב נדיה
זיו אורלי
גולדשטיין ליטל
וייסמן אידה
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רשות חינוך מקומית
		
קריית מוצקין
		
קריית מוצקין
			
רכסים
		
אבן יהודה
אורנית		
			
אליכין
			
אלעד
			
אלעד
			
אלעד
			
אלעד
			
אלעד
			
אלעד
			
אלעד
		
אלפי מנשה
			
אלקנה
			
אריאל
			
אריאל
			
אריאל
		
באר יעקב
		
באר יעקב
בית דגן		
בית דגן		
		
בני עי"ש
			
ברנר
		
גבעת שמואל
			
גדרה
			
גדרה
			
גזר
			
גזר
		
ג'לג'וליה
		
ג'לג'וליה
			
גדרות
גן יבנה		
		
גני תקווה
		
גני תקווה
		
דרום השרון
		
הוד השרון
		
הוד השרון
		
הוד השרון
			
זמר
		
חבל יבנה
		
חבל יבנה
		
חבל מודיעין
		
חבל מודיעין

שם ושם משפחה
דוד בן חמו כרמית
צפריר שני
הרמן דב
איברקן יעקב ארתבנה
אורלב מעיין
ברוך נורית
אדרי יפה
אוחנה חגית
העצני אסף
וועג חיה
כץ יוסף אריה
נקאש מיכל רחל
פרידמן משה
מנהיים גדי
אברמס אביטל
אלהרר מרים
כהן נורית
שמעוני רונית
אלזון שרית
גולדנברג לילך
גורדון אופירה
שרר אסנת
שאער חיים
שרם דינה
יניב מור
לוי דור גלית
שמח עליזה
וינוגרד לנג מיכל
פלצ'ר עדינה
ג'יוסי פאטמה
סלים ענאש בוראק
זכאי טימור
רפ קלמן רעות
בן ישראל מאירה
דיין רחל
רוזנברג ילובסקי מיכל
זינגר ניצה
טל ליאת
קרן פז אירית
עומר פאוזי
אושרוביץ נמרוד
בריינס בלהה
גלעד ניר
דר נירית
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רשות חינוך מקומית
		
חבל מודיעין
			
טייבה
			
טייבה
			
טייבה
			
טייבה
			
טייבה
			
טייבה
			
טירה
			
טירה
			
טירה
			
יבנה
			
יבנה
			
יבנה
			
יהוד
			
יהוד
		
כפר ברא
		
כפר יונה
		
כפר יונה
		
כפר סבא
		
כפר סבא
		
כפר סבא
		
כפר קאסם
		
כפר קאסם
		
כפר קאסם
		
כפר קאסם
		
לב השרון
		
לב השרון
			
לוד
			
לוד
			
לוד
			
לוד
			
לוד
			
לוד
			
לוד
			
לוד
			
לוד
			
לוד
			
לוד
		
מזכרת בתיה
		
מזכרת בתיה
		
נחל שורק
		
נס ציונה
		
נס ציונה
		
עמנואל
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שם ושם משפחה
רוטמן עמית
אלחאדי האגר
בראנסי היבה
חאג' יחיא אסיל
חאג' יחיא נרמין
חנון זכיה
מסארוה סלאם
נאסר נעמה
סמארה נעימה
קאסם סמירה
אלקובי רפאלה
גיל שמרית
ליגלם מולוקן גילי
הרשמן דבורה
פאפו ורד
עאסי תסנים
דודוביץ אלעד ישראל
לדאני רחל
עוז יהלום טלי
קדושים עופרה
שבו אלי
בדיר מוסטפא
טאהא חנין
עיסא דועא
עאמר לטיפה
גרינפלד תמר
מרציאנו קרן
אברהמוף ורד
אלנאבלסי קאוסר
אלפקס ניבין
ארדיטי-שרון אסתי
בז'ה יהודית
דמקה שלומית
חתו ניבין
לב מיכל
מונייר אדמון
סילבר אורית
קרוגליאק אלישבע
אורבך רונית
זילבורג שרית
לוי חני
פולק איריס
וקנין-פרידמן טלי
חזקיא משה

רשות חינוך מקומית
		
עמק חפר
		
עמק חפר
		
עמק לוד
		
פרדסיה
קדומים		
קדומים		
		
קדימה-צורן
		
קלנסואה
		
קלנסואה
		
קריית עקרון
		
קרני שומרון
		
קרני שומרון
		
ראש העין
		
ראש העין
		
ראש העין
		
ראש העין
		
ראשון לציון
		
ראשון לציון
		
ראשון לציון
		
ראשון לציון
		
ראשון לציון
		
ראשון לציון
		
ראשון לציון
		
ראשון לציון
		
ראשון לציון
		
ראשון לציון
רחובות		
רחובות		
רחובות		
רחובות		
רחובות		
רחובות		
רחובות		
רחובות		
רחובות		
			
רמלה
			
רמלה
			
רמלה
			
רמלה
			
רמלה
			
רמלה
			
רמלה
			
רמלה
			
רמלה

שם ושם משפחה
מגל דימונה
פרידלנדר תמר
תודר אילנה
שוחט ירון
מובשוביץ נילי
וגשל תמרה
יעקבי זילברברג לירז
אבו זמירו מוחמד
סלאמה מוחמד
אבטה אברהם
דקל תרצה
שמעוני רונית
בר אור ציונה
מולה רוני
מקונן טזזו וובעלם
קרני אבנר
גרשון חניתה
דנאי פלג דפנה
מור דינה
נימצן טלי
סנבטו מרו מרה
פרדה חדוה
קדמיאל עופרה
קורדובה רבקה
שיינבלד כוכי
שלמון ענת
בבצ'וק סיגלית
גדסי לירז-שושנה
דמארי לירון
זעירא מיכל
וובו אדיר
מאור תמר
סלומון חגית
קייזרמן אורית
קרוב נועם
אלוני רינה
גילה מירי
יונה נעמה
מנגיסטו קומח-ריקי
סימון ענת
קאו דינה
קטנוב אנג'לה
ריגלר (הלוי) ריקי
שרמן דורית
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רשות חינוך מקומית
			
רעננה
			
רעננה
			
רעננה
			
רעננה
			
רעננה
			
שוהם
			
שוהם
שומרון		
שומרון		
שומרון		
שומרון		
שומרון		
		
תל מונד
		
אור יהודה
		
אור יהודה
		
אור יהודה
		
אור יהודה
			
אזור
		
בני ברק
		
בני ברק
		
בני ברק
		
בני ברק
		
בני ברק
		
בני ברק
		
בני ברק
		
בני ברק
		
בני ברק
		
בני ברק
		
בני ברק
		
בני ברק
		
בני ברק
		
בני ברק
			
בת ים
			
בת ים
			
בת ים
			
בת ים
			
בת ים
			
בת ים
			
בת ים
		
גבעתיים
		
הרצליה
		
הרצליה
		
הרצליה
		
הרצליה

שם ושם משפחה
אפרתי ענת
גיטרמן גלי
מרלמשטיין דניאלה
נעמת רויטל
שלהב ורד
קרוגליאק אלישבע
רמתי מירי
אלקלעי תמר
אפרתי גיל
אשר תחיה
טנג'ר אבי
ישראל יהודה
גרינר דרורי גלית דבורית
דואניס חנה
ולדוקס ניצה
שי עיריית
תמאם כוכבה
טיירי רינת
בוארון מרסל
ברייער יחיאל
הורוביץ רפאל
טיירי עמרם
טרי אורלי
ישוביוף רחל
כהן שרה
ליכטמן יעקב
משה מאיר
קורנפלד אברהם שאול
קליין מרים
ראובן אגרנש
שוורץ זאב
תמיר עתליה
גואטה רויטל
הרצנו בתיה
יצחק אברהם
קוראץ סבטלנה
קלמן רוחי
רז לאה
שלום אילייב רחל
פרץ נועה
יונאני-ארנון מירי
מרום-גרסון גליה
נדב בר אבן נועה
קופל יונת
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רשות חינוך מקומית
			
חולון
			
חולון
			
חולון
			
חולון
			
חולון
			
חולון
			
חולון
			
חולון
			
חולון
		
חוף השרון
			
נתניה
			
נתניה
			
נתניה
			
נתניה
			
נתניה
			
נתניה
			
נתניה
			
נתניה
			
נתניה
			
נתניה
			
נתניה
			
נתניה
			
נתניה
		
פתח תקווה
		
פתח תקווה
		
פתח תקווה
		
פתח תקווה
		
פתח תקווה
		
פתח תקווה
		
פתח תקווה
		
פתח תקווה
		
פתח תקווה
		
פתח תקווה
		
פתח תקווה
		
פתח תקווה
		
פתח תקווה
		
פתח תקווה
		
קריית אונו
			
רמת גן
			
רמת גן
			
רמת גן
			
רמת גן
			
רמת גן
			
רמת גן

שם ושם משפחה
אילין נטליה
גזית יעל
כהן דליה
כהן יעל
לוצאטי-גולסטני עידית
מאירוב אורלי
קצין אסתר
שטראוס נטע
שלום חנה ברכה
דרורי דנה
איילון דינה
ברדוגו מיטל
גרוס יעל
דהאן חגית
חזקיהו איילת
טוטיאן רחל
מדורסקי שמעון
מטוס חגית
מילר צאלה
פפיר אורית
קינדה דוד
רויף זלמן
רייך חנוך
אפרמיאן הדר
בן שמעון שמעון
בר הלל הדס שחר
גלסנר חגית
הירש מיכל
טאובר אילונה
ילוז אפרת
כהן יעקב
מילר רבקה
מרה צילה
קישוני-אוליאל מעיין
רחקובסקי ילנה
שוקר גבריאל
תמיר נורית
כהן לאה
אורן-זכאי אורנה
אריאלי אושרת
משיח חדוה
נוה פרידה
נחמנוביץ יהודית
פסקל סורנה שושנה
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רשות חינוך מקומית
			
רמת גן
			
רמת גן
		
רמת השרון
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
		
תל אביב
אופקים		
אופקים		
אופקים		
אופקים		
			
אילת
			
אילת
			
אילת
		
אל קסום
אשדוד		
אשדוד		
אשדוד		
אשדוד		
אשדוד		
אשדוד		
אשדוד		
אשדוד		
אשדוד		
אשדוד		
אשדוד		
אשדוד		
אשדוד		
אשדוד		
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שם ושם משפחה
שבתאי מילי
תייר אורלי
שוקרון אורטל
בולין-שטרן הלנה
ביטורסקי חנה
וינדר שרון
זבדה מונא
זמירי-מזרחי שירה
חדד רחל
טשה אורנה
כהן לשמן מורן
ניסים לירון
סולימן אפרת
סטופל שמעיה אליעזר
סימני משה
סעד עביד
פישר זק הילה
קסהון אדמסו
שחאדה וידאד
שטיינברג חמוטל
שפיגנר רונית
תם אלי
יאיר יניב
לב אברהם
סבג אברהם
פולק שירה
אפרת שני הילה
זייד אדם אלכסנדר
שלום מעיין
אבו קוידר עולא
אוחנה יעל
אלבז אודליה
אמסלם קרן
אסולין מירב
ביינה ישראל
ברוכי אוסנת
גלילי קלר
דוד ברוריה אסתר
דרורי יהושע
וקנין אביבית
טרלצקי דיאנה
יוסף ג'ולי אדווה
עמוס רויטל
פסטג ידידיה

רשות חינוך מקומית
אשדוד		
אשדוד		
אשקלון		
אשקלון		
אשקלון		
אשקלון		
אשקלון		
אשקלון		
אשקלון		
אשקלון		
אשקלון		
אשקלון		
אשקלון		
אשקלון		
אשקלון		
		
באר טוביה
		
באר שבע
		
באר שבע
		
באר שבע
		
באר שבע
		
באר שבע
		
באר שבע
		
באר שבע
		
באר שבע
		
באר שבע
		
באר שבע
		
באר שבע
		
בני שמעון
דימונה		
דימונה		
דימונה		
דימונה		
		
הר חברון
		
הר חברון
		
חבל אילות
		
חוף אשקלון
		
חוף אשקלון
		
חוף אשקלון
			
חורה
			
יואב
			
ירוחם
כסייפה		
			
לכיש
			
מיתר

שם ושם משפחה
קליינרמן אירנה
קרוי ליליאנה
אביב יעל
אל-דר תהילה אבישג
בוקובזה פנינה
בלמס מוריה
השאש חגית
זערור הילה
חדד אילה
חיון רחל
חיון שמרית
חסיד אורית
מלכה שני
מצרפי מאיה
סבג עינב
גרשון אביבה
איילי טובה
אלרז לירון
אמור איציק
דלויה רוחמה
זלצמן שמחה
כהן רחל נעמה
כרמי טרודי
סלומון רחל
צ'קוטאי הדס
רבנשטיין מדר נינה
רדוס אולגה
נוחם מיכה
אלוש אסתר
בן זיקרי ליטל
וקנין אביטל
חזות דניאל
אלימלך יונתן
רייכמן נדב
נעמן זאב
אביטן מאיר
בן אור לירז
ישעיהו אליהו
אבו סבית וואליד
וורק ליאורה
בוטבול שוש
אלעמור יוסף
קאפח עידית
מנדל יעקב
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רשות חינוך מקומית

שם ושם משפחה

		
מצפה רמון

ברוידה הרי (אריה)

הודעה על בקשה לתיקון הודעה בדבר רישום זכות
מטפחים בספר הזכויות

		
מרחבים

מיכאלי בוחבוט טלי

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-

		
נווה מדבר

אבו עפאש סלמאן

		
נווה מדבר

אבו קרון עודה

		
נווה מדבר

אלהואשלה עיסה

נתיבות		

בן נון אברהם

נתיבות		

דנישבסקי רעיה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  98לחוק זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ג ,11973-אני מודיעה כי הוגשה בקשה לתיקון
הרישום בספר הזכויות (כאמור בהודעה בדבר רישום זכות
מטפחים בספר הזכויות ,)2כך שבבקשה מס'  ,4620/16רישום
מספר  ,3568מיום ( ,)7.1.2018בשם הגידול והזן ,במקום "אבטיח,
 " ORKUMERANיבוא "אבטיח."ORQUMRAN ,

נתיבות		

כהן מלכה

			
עומר

מנדל יעקב

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור ,יגיש
את התנגדותו בתוך  30ימים ,כאמור בתקנה (14ב) לתקנות
זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ד ,31974-לרשמת זכויות
מטפחים ביחידה לזכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250

טלשיר נועה

		
ערבה תיכונה
			
ערד

יוסף אילה

			
ערד

משולם גלית

			
ערד

שורץ איילה רזלי

		
ערערה בנגב

אבו עראר פדוא

		
ערערה בנגב

אבו קוש זידאן

		
קריית גת

אדרי שועלי מירב

ז' באייר התשע"ח ( 22באפריל )2018
		 מורן הכהן-יבין
(חמ -3-361ה)2
רשמת זכויות מטפחים
 1ס"ח התשל"ג ,עמ' .272
 2י"פ התשע"ח ,עמ' .4919
 3ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

		
קריית גת

אלטמן מירב

		
קריית גת

גוזלן שימקו נעמה

		
קריית גת

עשוש אילנה

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973 -

		
קריית גת

צרפתי כרמית

		
קריית מלאכי

גולדמיץ רפאל

		
קריית מלאכי

וובנך-טספיה מזל

		
קריית מלאכי

שיינר חנה

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (22א) לחוק זכות
מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,החלטתי
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות
מטפחים שלהלן:

			
רהט

אבו נסאר מוחמד

			
רהט

אלהוזייל אמירה

			
רהט

טורי חסן

		
רמת נגב

דלריאה דורית

		
שגב שלום

גרגאוי מוסא

		
שדות נגב (עזתה)

כהן ששון הרצל

			
שדרות

אביטן יהודה

			
שדרות

אדמוב קלרה

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

בקשה מספר4728/18 :
שם המבקש ,Fall Creek Farm & Nursery, Inc. :ארצות הברית
(על ידי ריינהולד כהן ושות' ,תל אביב)
שם המטפח , David Brazelton; Adam Wagner :ארצות הברית
שם הגידול :אוכמניה
תאריך הבקשה28/03/2018 :
השם המוצע לזןBLUE RIBBON :
סימון הזןZF-5-009 :

			
שדרות

בר יוחאי מעיין

			
שדרות

פרץ מרגאי לילך

			
שפיר

בן ששון מלכה

תיאור הזן ותכונותיו :צמח :אופי הצימוח  -מתפשט; פרי:
צבע קליפה (לאחר הסרת שעווה)  -כחול כהה; צמח :סוג
הנבה  -על ענפים בני שנה בלבד; מועד תחילת פריחה על
ענפים בני שנה  -מאוחר עד מאוחר מאוד; מועד תחילת
הבשלת פרי על ענפים בני שנה  -מוקדם.

			
שפיר

גולדמיץ רפאל

מבקשה מס'  4729/17עד בקשה מס' 4730/17

גויטע יניב

		
שער הנגב

עמוס עדנה

			
שפיר

הסמכות קציני ביקור סדיר  -בטלות.
2

כ"ט באייר התשע"ח ( 14במאי )2018

שם המטפח ,Scott W. Adams :ארצות הברית
שם הגידול :פטל אדום

(חמ )3-416
נפתלי בנט
שר החינוך
1

שם המבקש ,Plant Sciences, Inc :ארצות הברית (על ידי
ריינהולד כהן ושות' ,תל אביב)

י"פ התשע"ז ,עמ' .916

ילקוט הפרסומים  ,7819ט"ז בסיוון התשע"ח30.5.2018 ,

תאריך הבקשות28/03/2018 :
1

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92
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בקשה מספר4729/18 :

בקשה מספר4733/18 :

השם המוצע לזןOVATION :

השם המוצע לזןSEIREN :

סימון הזןPS-8916 :

תיאור הזן ותכונותיו :צמח :גובה (קצה עליון של הפרחים) -
בינוני ,סוג עלה בסיס  -תלתני ,סוג עלה גבעול  -תלתני;
פרח :סוג  -מלא למחצה ,קוטר  -בינוני ,מספר צבעים בצד
העליון של עלה הכותרת  -אחד; עלה כותרת :צבע עיקרי
בצד העליון  -ורוד ,צבע משני בצד העליון  -ורוד; מועד
תחילת פריחה  -מאוחר.

תיאור הזן ותכונותיו :צמח :מספר שריגים מעונה נוכחית
 בינוני; שריג צעיר מאוד :צבע אנתוציאן בקצה בזמןגדילה מואצת  -יש; קוצים :נוכחות  -יש; פרי :יחס אורך/
רוחב  -בינוני ,צורה כללית במבט צדי  -קוני ,צבע -
אדום בינוני ,סוג ניבה עיקרי  -בקיץ על שריגים משנה
קודמת ,וגם בסתיו על שריגים משנה נוכחית; מועד תחילת
הבשלת פרי על שריגים משנה קודמת  -בינוני; מועד
תחילת הבשלת פרי על שריגים משנה נוכחית  -בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן
בקשה מספר4730/18 :
השם המוצע לזןPARAGON :
סימון הזןPS-5519 :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :מספר שריגים מעונה נוכחית
 בינוני; שריג צעיר מאוד :צבע אנתוציאן בקצה בזמןגדילה מואצת  -יש; קוצים :נוכחות  -יש; פרי :יחס
אורך/רוחב  -בינוני ,צורה כללית במבט צדי  -קוני ,צבע
 אדום בהיר ,סוג ניבה עיקרי  -בקיץ על שריגים משנהקודמת ,וגם בסתיו על שריגים משנה נוכחית; מועד תחילת
הבשלת פרי על שריגים משנה קודמת  -מוקדם; מועד
תחילת הבשלת פרי על שריגים משנה נוכחית  -בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מבקשה מס'  4731/18עד בקשה מס' 4733/18

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מבקשה מס'  4734/18עד בקשה מס' 4735/18
שם המבקש :רפאל פרל-טרבס ,רחובות
שם המטפח :רפאל פרל-טרבס ,רחובות
שם הגידול :מלון
תאריך הבקשות15/04/2018 :
מספר הבקשה4734/18 :
השם המוצע לזן :מג'יק סטרייפ ()MAGIC STRIPE
סימון הזןF178 :
תיאור הזן ותכונותיו :תפרחת :ביטוי מין (בפריחה מלאה) -
חד–ביתי זכרי (מייצר פרחים זכריים בעיקר ובנוסף
דו–מיניים); פרי :צורה בחתך אורכי  -פחוס ,צבע עיקרי
של הקליפה לפני הבשלה  -צהוב כתום ,צפיפות כתמים -
צפוף ,יבלות  -אין ,חריצים  -אין או מבוטאים חלש מאוד,
יצירת שעם  -אין ,צבע עיקרי של הציפה  -כתום; זרע:
אורך  -בינוני ,צבע  -לבנבן; חיי מדף של הפרי  -בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

שם המבקש .AYAENGEI Co., Ltd :יפן (על ידי גילה שמעוני,
תימורים; אלן ריכטר ,רחובות)

מספר הבקשה4735/18 :

שם המטפח ,Shuichi KUSANO :יפן

השם המוצע לזן :תמרינצ'יק ()TAMARINCHIC

שם הגידול :נורית

סימון הזןF141 :

תאריך הבקשות29/03/2018 :

תיאור הזן ותכונותיו :תפרחת :ביטוי מין (בפריחה מלאה)  -חד–
ביתי זכרי (מייצר פרחים זכריים בעיקר ובנוסף דו–מיניים);
פרי :צורה בחתך אורכי  -פחוס ,צבע עיקרי של הקליפה לפני
הבשלה  -צהוב כתום ,צפיפות כתמים  -צפוף ,יבלות  -אין,
חריצים  -ביטוי חזק ,יצירת שעם  -אין ,צבע עיקרי של
הציפה  -כתום; זרע :אורך  -בינוני ,צבע  -צהוב קרם; חיי
מדף של הפרי  -קצר עד בינוני.

בקשה מספר4731/18 :
השם המוצע לזןRAX ARTEMIS :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :גובה (קצה עליון של הפרחים)  -גבוה,
סוג עלה בסיס  -תלתני מחולק פעמיים ,סוג עלה גבעול -
תלתני מחולק פעמיים; פרח :סוג  -לא מלא ,קוטר  -קטן ,מספר
צבעים בצד העליון של עלה הכותרת  -אחד; עלה כותרת:
צבע עיקרי בצד העליון  -צהוב ,צבע משני בצד העליון -
צהוב; מועד תחילת פריחה  -מאוחר.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה מספר4732/18 :
השם המוצע לזןRAX EUROPE :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :גובה (קצה עליון של הפרחים) -
גבוה ,סוג עלה בסיס  -תלתני ,סוג עלה גבעול  -תלתני;
פרח :סוג  -לא מלא ,קוטר  -קטן ,מספר צבעים בצד העליון
של עלה הכותרת  -אחד; עלה כותרת :צבע עיקרי בצד
העליון  -ארגמן ורוד ,צבע משני בצד העליון  -ארגמן
אדום; מועד תחילת פריחה  -מאוחר.

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה לפי סעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לרשמת זכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות לפי תקנה  12לתקנות זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ד.21974-
ט' בסיוון התשע"ח ( 23במאי )2018
		  מורן הכהן-יבין
(חמ -3-235ה)1
רשמת זכויות מטפחים
 2ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
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תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה ,כי בהתאם לסעיף  98לחוק זכות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ג ,11973-ההודעה בדבר בקשות לרישום זכות
מטפחים ,2תתוקן כלהלן:

התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,הסמכתי
את עובדי עיריית לוד ,ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחי
אכיפת עבירות תעבורה בתחום עיריית לוד ,שיהיו נתונות להם
הסמכויות לפי סעיפים  4ו– 9לחוק ,כולן או חלקן ,לשם פיקוח על
ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:
אנטון קולומינסקי

בבקשה מס'  ,4616/16בשם הזן ,במקום "מסי (ׂ")MESSI
יבוא "אורית .")ORITׂ-1( 1-
המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור ,יגיש את
התנגדותו בתוך  30ימים ,כקבוע בתקנה (14ב) לתקנות זכות
מטפחים של זני צמחים ,התשל"ד ,31974-לידי רשמת זכויות
מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
ט' בסיוון התשע"ח ( 23במאי )2018
		  מורן הכהן-יבין
(חמ -3-235ה)1
רשמת זכויות מטפחים
 1ס"ח התשל"ג ,עמ' .272
 2י"פ התשע"ז ,עמ' .5195
 3ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

תיקון טעות סופר
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  99לחוק זכות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ג ,11973-ובהתאם לתקנה  15לתקנות זכות
מטפחים ,התשל"ד 21974-אני מודיעה כי ההודעה בדבר בקשות
לרישום זכות מטפחים 3תתוקן כך ,שבבקשות מס' 4718/17
ו– ,4719/17בשם המבקש ,במקום " "AYA ENGEI Co., Ltd.יבוא
"."AYAENGEI Co., Ltd.

יון רוסו
רחמין ידגרוב
הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו
יחדלו העובדים לכהן בתפקידם ,לפי המוקדם.
כ"ב באייר התשע"ח ( 7במאי )2018
		   יאיר רביבו
(חמ )3-5348
ראש עיריית לוד
 1ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1214התשע"ז ,עמ' .1017

הודעה על הסמכת פקחים
לפי צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות
רחצה מוכרזים) ,התשע"ו2016-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לצו הסדרת
מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים),
התשע"ו( 12016-להלן  -הצו) ,הסמכתי את האנשים המופיעים
ברשימה להלן ,לפקחים לעניין הצו בתחום האיגוד כמשמעותו
בתוספת הראשונה לחוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת,
התשס"ח:22008-

ט' בסיוון התשע"ח ( 23במאי )2018
		  מורן הכהן-יבין
(חמ -3-361ה)4
רשמת זכויות מטפחים
 1ס"ח התשל"ג ,עמ' .272
 2ק"ת התשל"ד ,עמ' .713
 3י"פ  ,7803עמ' .7860

אייל כהן

אילן אבו זידאן

רוני שמואל

צביקה מילשטיין

נחום משה

אהרון בן נעים

ארטיום מוסקוי

שרון רוזן

מג'ד עבאס

שי מרדכי

אלון דזיי

אופיר חג'בי

בני אדוני

איתי סבג

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר

יניב פיטי

אורי עבו

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (78ג) לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"א באדר התשע"ח (8
במרס  ,)2018בתיק בד"א  ,111/2017החליט להטיל על עורך הדין
עידו שיפוני ,רישיון מס'  ,62460השעיה זמנית מעיסוק במקצוע
עריכת הדין ,מיום כ"ג בניסן התשע"ח ( 8באפריל  )2018ועד
למתן הכרעה בהליך הפלילי המתנהל נגדו.

אלירן לוי

יוני דותן

רון פדידה

שי מזרחי

עומרי מכלוף

מאיר שושן

יצחק גביש

שגיא דהן

ל' בניסן התשע"ח ( 15באפריל )2018
			  אורי קינן
(חמ )3-94
ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,7819ט"ז בסיוון התשע"ח30.5.2018 ,

גדי שטרית

אריק טל

ירון אלוני

חיים כרוש

עמוס פרג'

עידן טולדנו

ליאור אטל

אמיר חטאר

אהרון אלדגים

אמיר ראבח

אריק סרור

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית לוד
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול
הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה),

סאמר חיר

חגי לוין

אורי גבאי

ארתור שפיקוב
1
2

ק"ת התשע"ו ,עמ' .878
ס"ח התשס"ח ,עמ' .450
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הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם באיגוד ערים כנרת.
א' בסיוון התשע"ח ( 15במאי )2018
		   אלי מלכה
(חמ )3-4899
יושב ראש איגוד ערים כנרת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
חזי לדר מודיעין לעסקים בע"מ
(ח"פ )51-318697-3

הודעה בדבר מינוי חברי ועדת ערר

(בפירוק מרצון)

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
החליטה מועצת עיריית באר שבע ,בישיבתה ביום כ"ד באייר
התשע"ח ( 9במאי  ,)2018למנות את ישראל בן כנען ,עורך הדין
אבנר דוידוב וד"ר מאיר כהן ,לחברי ועדת ערר נוסף על החברים
שמונו בעבר.2
אין בהודעה זו כדי לבטל מינויים אחרים שהם בתוקף.
ב' בסיוון התשע"ח ( 16במאי )2018
		  רוביק דנילוביץ
(חמ -3-265ה)1
ראש עיריית באר שבע
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשע"ג ,עמ' .754

הודעה על הארכת מינוי ליושב ראש ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18.6.2018בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' הנרקיסים  ,14רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חזי לדר ,מפרק

מוסקיטר אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-251038-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.6.2018בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח' גרניט
 ,2פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קובי חן ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
אישרה מועצת עיריית באר שבע ,בישיבתה ביום י' באב
התשע"ז ( 2באוגוסט  ,)2017הארכת מינוי ליושב ראש הוועדה,
עורך הדין אברהם פרץ.2

(ח"פ )51-219507-4

אין בהודעה זו כדי לבטל מינויים אחרים שהם בתוקף.

(בפירוק מרצון)

ב' בסיוון התשע"ח ( 16במאי )2018
(חמ -3-265ה)1

הודעה על כינוס אסיפה סופית
רוביק דנילוביץ
ראש עיריית באר שבע

1
2

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשע"ד ,עמ'  ;5468התשע"ג ,עמ' .754

הודעה בדבר הצגת לוח תביעות
לפי סעיף (34ב) לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיעה כי לוח התביעות לגוש רישום מס' ( 7457תל
אביב) ,הוצג היום לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין לשכת
הסדר תל אביב בלשכת הממונה על מחוז המרכז ,דרך מנחם בגין
 ,125קריית הממשלה ,תל אביב ,בלשכת הממונה על מחוז המרכז
ובעיריית תל אביב ,אגף הנכסים.
כ"ה באייר התשע"ח ( 10במאי )2018
תמר אריאל זילברברג
פקידת הסדר המקרקעין
ומפקחת על רישום המקרקעין
מחוזות תל אביב והמרכז
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מינימרקט ראשון בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19.7.2018בשעה  ,12.00אצל עו"ד צחי בר ,רח'
החשמונאים  ,100תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר חמיאס ,מפרק

מייפל קנדה  -ישראל נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-174075-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.7.2018בשעה  ,13.00במשרד וקסלר ברגמן ושות',
רח' יהודה הלוי  ,23קומה  ,22תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מנחם קלך ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7819ט"ז בסיוון התשע"ח30.5.2018 ,
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ד .לרנר סוכנויות מזון ( )1992בע"מ

יוסף גבאי בע"מ

(ח"פ )51-175562-1
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-058811-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.7.2018בשעה  ,11.00במשרד וקסלר ברגמן ושות',
רח' יהודה הלוי  ,23קומה  ,22תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.7.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' בית צורי
אליהו  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף גבאי ,מפרק

קרן פרוינד לקולנוע טלויזיה וניו מדיה בע"מ (חל"צ)

דיפ ספרינגס גרופ בע"מ

(ח"פ )51-504725-6
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-506435-0

מנחם קלך ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית
נמסרת בזה הודעה כי אסיפה כללית של בעלי המניות של
החברה הנ"ל תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,בשעה  ,11.00במשרדי המפרק,
רח' השלושה  ,2תל אביב  ,6706054לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר טלמור ,עו"ד ,מפרק

אינווקס ישראל בע"מ
(ח"פ )51-561993-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דריה גולדין ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,23תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דריה גולדין ,עו"ד ,מפרקת

אינווקס ישראל בע"מ
(ח"פ )51-561993-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.8.2018בשעה  ,11.00במשרדי המפרקת ,רח' דרך
מנחם בגין  ,23תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.7.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' אושא ,4
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
נדב שמואל סרלינג ,מפרק

היי ג'אמפ פארמה בע"מ
(ח"פ )51-534245-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.8.2018בשעה  ,11.00במשרד עורכי הדין מטרי,
מאירי ושות' ,רח' אריאל שרון  ,4גבעתיים  ,5320045לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא שנער ,מפרק

סגיד דרום בע"מ
(ח"פ )51-315386-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.8.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הרצל ,30
אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי נמרודי ,עו"ד ,מפרק

דירה גולדין ,עו"ד ,מפרקת
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החברה למשקאות צרפתיים בע"מ

נטורל סאן בע"מ

(ח"פ )51-311716-8

(ח"פ )51-548203-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.3.2018התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את ג'אק סבג ,מרח' מיכאל נעמן ,26/18
תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ג'אק סבג ,מפרק

החברה למשקאות צרפתיים בע"מ
(ח"פ )51-311716-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.7.2018בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' היהלומים
 ,19בית עמיסל ,אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ג'אק סבג ,מפרק

אחדות הדפסות בע"מ
(ח"פ )51-219883-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.4.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל' ,03-6218222
פקס'  ,03-6218200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,22.8.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.4.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
אבי קלאורה ,מרח' גורדון  ,1חדרה ,טל'  ,04-8203311למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,1.9.2018
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אבי קלאורה ,רו"ח ,מפרק

משחטת המשולש  -אחמד כיואן בע"מ
(ח"פ )51-521650-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.5.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מחאמיד אחמד,
מעין גראר ,אום-אל פחם  ,30010טל'  ,04-6662112למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,5.9.2018
בשעה  ,18.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מחאמיד אחמד ,מפרק

ה .ג'וד ווד  2015בע"מ
(ח"פ )51-520452-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.5.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עימאד
דאוד ,מכפר קאסם  ,4881000טל'  ,054-3309497למפרק החברה.

סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

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

אסף טנא ,עו"ד ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.9.2018
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עימאד דאוד ,מפרק

אולברייט תריסים ונציאנים בע"מ
(ח"פ )51-363985-6

אגאט בניה בע"מ
(ח"פ )51-265938-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.5.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בוריס נמירובסקי,
מרח' רמב"ם  ,58באר שבע ,טל'  ,053-5204753למפרק החברה.

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.5.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסף טנא ,מרח' האורן ,ת"ד  ,128בית נקופה ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.9.2018
בשעה  ,17.00אצל עו"ד יעקב עוז ,שד' נים  ,2ראשון לציון ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

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

בוריס נמירובסקי ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.9.2018
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אסף טנא ,עו"ד ,מפרק

אלירז ממשקים בע"מ
(ח"פ )51-407048-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.5.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסף טנא ,מרח' האורן ,ת"ד  ,128בית נקופה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

פרפקט שירותי עזר משפטיים ועוד בע"מ
(ח"פ )51-375749-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.5.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בדראן
מוחמד ,מרח' אלמרבעה ,ת"ד  ,2225ג'ת המשולש  ,3009100טל'
 ,054-5422813למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,16.9.2018
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
בדראן מוחמד ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.9.2018
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
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ג.בוריס אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-419491-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,6.7.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד אלדר פרץ ,מרח' מאיר ויסגל  ,2פארק המדע ,רחובות,
טל'  ,08-9583444למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,15.9.2018
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלדר פרץ ,עו"ד ,מפרק

בר-צבי את בן-דב חברה לנאמנות בע"מ
(ח"פ )51-496996-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.5.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל
בר–צבי ,מרח' ויצמן  ,4בית אסיה ,תל אביב ,טל' ,054-5651150
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.9.2018
בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אייל בר–צבי ,מפרק

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור אדם ,מקיבוץ אשדות
יעקב (איחוד) ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דרור אדם ,מפרק

עמידן פתרונות חדשניים בע"מ
(ח"פ )51-311597-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר אירית שגיא ,מרח'
ויינשל  ,2/32תל אביב  ,6941328למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסתר אירית שגיא ,מפרקת

אלף מייל בינלאומי בע"מ
(ח"פ )51-562396-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.4.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק עובדיה ,מרח'
הרצל  ,91ראשון לציון  ,7526201למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
יצחק עובדיה ,עו"ד ,מפרק

פייראיזן עסקי נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-433540-5
(בפירוק מרצון)

אנ.בי .ניהול משרדים בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-402179-9

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק ,מת"ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמנון מלמד ,עו"ד ,מפרק

ביכורי טל אור בע"מ

עתידית קופת פנסיה בע"מ

(ח"פ )51-273065-6
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-003642-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן שבע ,מרח' אליהו
מפרארה  ,21תל אביב ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הילה בלט ,מרח' אבא
הלל  ,3רמת גן ,טל'  ,03-7549892למפרקת החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
הילה בלט ,עו"ד ,מפרקת

אדווסטור בע"מ
(ח"פ )51-506514-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.5.2018התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את אמיר בהלול ,מרח' הבנקים  ,2חיפה,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אמיר בהלול ,מפרק

א.ק .גלידת הבימה בע"מ
(ח"פ )51-470352-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמנון מלמד ,מרח' אבן
גבירול  ,76תל אביב ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7819ט"ז בסיוון התשע"ח30.5.2018 ,

מכבסת יוגי בע"מ
(ח"פ )51-175128-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילן בורדה ,מרח'
העצמאות  ,40באר שבע ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אילן בורדה ,עו"ד ,מפרק

שמן מ.ל.כ יעקב החזקות בע"מ
(ח"פ )51-486611-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלעד לרון ,מרח'
המייסדים  ,19זכרון יעקב ,טל'  ,04-6391779למפרק החברה.

8273

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000391, received on -30/05/2018 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלעד לרון ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.9.2018
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,מושב גיאה  ,54לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מוריס שטרית ,עו"ד ,מפרק

עמית ונועם שרותי מידע וחקירות בע"מ
(ח"פ )51-396745-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל שטיינר ,מרח'
הלל יפה  ,11חדרה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמואל שטיינר ,עו"ד ,מפרק

ש.שרש ייזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-258468-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא מזור ,מרח' יוחנן
הורקנוס  ,2תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיא מזור ,עו"ד ,מפרק

דרך המלך הסעים ומשלוחים בע"מ
(ח"פ )51-203902-5
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-444255-7

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק עובדיה ,מרח'
הרצל  ,91ראשון לציון  ,7526201למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
יצחק עובדיה ,עו"ד ,מפרק

רוזן גישור וייעוץ בע"מ
(ח"פ )51-313418-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוריס שטרית ,מרח'
הרימון  ,265גיאה ,טל'  ,050-5294920למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
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עין תאנה בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינת כהן ,מרח' הרותם
 ,1ת"ד  ,425רשפון  ,4691500למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עינת כהן ,עו"ד ,מפרקת

הוטלארט בע"מ
(ח"פ )51-296534-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.5.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר אופיר מילר ,ממשרד
ד"ר מילר ושות' ,רח' בלוך  ,2תל אביב ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7819ט"ז בסיוון התשע"ח30.5.2018 ,
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים 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 אופיר מילר ,עו"ד ,מפרק

מוסד ילדים גלילי בע"מ
(ח"פ )51-050883-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.5.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סוניה גלילי ,מרח'
ההגנה  ,14אביחיל ,טל'  ,052-2727207למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,6.11.2018
בשעה  ,12.00אצל משרדי שטרק את שטרק ,רואי חשבון ,רח'
היצירה  ,12רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סוניה גלילי ,מפרקת

אתיופיה ישראל מסעדת חבש בע"מ
(ח"פ )51-382163-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.5.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמנואל
הדנה ,מרח' בר אילן  ,45/3בית שמש ,טל'  ,053-5217210למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,4.12.2018
בשעה  ,09.00אצל המפרק ,רח' הרצל  ,5בית שמש ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עמנואל הדנה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7819ט"ז בסיוון התשע"ח30.5.2018 ,

שילה ח .נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-398378-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.1.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי שלה ,מקיבוץ
המעפיל ,ת"ד  ,270טל'  ,052-3025050למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,24.6.2018
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חגי שלה ,מפרק

יחיד כרבים בע"מ
(ח"פ )51-452573-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,26.4.2018
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד רמי בביאן ,מרח' מדבר סיני  ,84ירושלים  ,9780582טל'
 ,02-5818466למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,25.9.2018
בשעה  ,13.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רמי בביאן ,עו"ד ,מפרק

קר-לו יזמות בע"מ
(ח"פ )51-426069-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את
החברה מרצון ולמנות את ענבל נוח ,מרח' הזויתן 12א ,חדרה,
טל'  ,04-7707244למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.9.2018
בשעה  ,17.00אצל באת כוח המפרק ,ימית ירמיהו ,רח' הרברט
סמואל  ,66חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ענבל נוח ,מפרק

כישורים-קישורים בע"מ
(ח"פ )51-497125-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.5.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמרי
לוין ,מרח' העלייה  ,9נס ציונה ,טל'  ,054-4630094למפרק החברה.

סול  -סטאר בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.10.2018
בשעה  ,12.00אצל עמר רייטר ז'אן שוכוטוביץ ושות' ,עורכי דין,
רח' ששת הימים  ,30קומה  ,40בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-349478-1
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.5.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דרור כדורי ,מרח' דרך בן גוריון  ,2מגדל בסר  ,1קומה  ,10בני ברק
 ,5120149טל'  ,03-7510131למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,2.10.2018
בשעה  ,10.30במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור כדורי ,עו"ד ,מפרק

סומטיקס בע"מ
(ח"פ )51-388137-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את אהוד שמבורסקי ,מרח' סמאטס  ,3ירושלים
 ,9310803טל'  ,02-6730407למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,10.10.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהוד שמבורסקי ,מפרק
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עמרי לוין ,מפרק

ג'יסון את ג'יסון בע"מ
(ח"פ )51-215189-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.5.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה שטרק ,מרח'
מגדל  ,72רעננה ,טל'  ,050-5282362למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.10.2018
בשעה  ,12.00אצל משרדי שטרק את שטרק ,רואי חשבון ,רח'
היצירה  ,12רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה שטרק ,מפרק

צברי יובל משרד עורכי דין (ת"א)
(ח"פ )51-356664-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.5.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד

ילקוט הפרסומים  ,7819ט"ז בסיוון התשע"ח30.5.2018 ,
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צבי אפל ,ממשרד יובל אהרן ,רח' ויצמן  ,2קומה  ,15בית אמות
השקעות ,תל אביב  ,6423902טל'  ,03-6086877מפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,18.10.2018בשעה
 ,11.00אצל משרד יובל אהרן ,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.
צבי אפל ,עו"ד ,מפרק

אינטרשור בע"מ
(ח"פ )51-320397-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.3.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל זרזר
ריבנר ,מרח' הסיבים  ,49ת"ד  ,6774פתח תקווה ,טל' ,054-6667378
למפרק החברה.

ט .שמואלי השקעות בע"מ

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר
פנוש ,מרח' ההסתדרות  ,26פתח תקווה ,טל' ,03-9124804
למפרקת החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.7.2018
בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-460677-1
(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,26.6.2018בשעה
 ,12.00אצל גדעון שפירא ,יועץ מס ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסתר פנוש ,מפרקת

שרותי קצין בטיחות בע"מ
(ח"פ )51-556108-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.2.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמי סויסה ,מרח'
שלמה המלך  ,19קריית גת ,טל'  ,050-6888300למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.6.2018
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סמי סויסה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7819ט"ז בסיוון התשע"ח30.5.2018 ,

טל זרזר ריבנר ,עו"ד ,מפרק

אינטליקס בע"מ
(ח"פ )51-348670-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל' ,03-6218222
פקס'  ,03-6218200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,19.7.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

אוהד ארועים בע"מ
(ח"פ )51-438608-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.5.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
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אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל' ,03-6218222
פקס'  ,03-6218200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

פ.א.י.ב .יזמות וניהול ובניה בע"מ
(ח"פ )51-514320-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.9.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.4.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם פארג',
מרח' הנשיא  ,3צפת ,למפרק החברה.

גרנד אסיסטנס בע"מ

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

(ח"פ )51-413120-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.5.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יבגני
אורדיאנסקי ,מרח' מעפילי אגוז  ,70תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,1.8.2018בשעה
 ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יבגני אורדיאנסקי ,מפרק

אברהם פארג' ,מפרק

מינימרקט כרמל  24שעות בע"מ
(ח"פ )51-525200-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.5.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר ירקוני,
מרח' בן יהודה  ,10ירושלים ,טל'  ,02-6226556למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

יופלוקס טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-551173-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.5.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון שלום ,משד'
בן גוריון  ,59/3זכרון יעקב ,טל'  ,058-7142511למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,6.8.2018בשעה
 ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון שלום ,מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.8.2018
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2018בשעה
 ,17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תומר ירקוני ,עו"ד ,מפרק

אי.אר.די.איי יהלומים בע"מ
(ח"פ )51-330100-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.4.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריבר פייביש ,מרח'
תובל  ,21רמת גן ,טל'  ,054-3975787למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,10.9.2018
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ריבר פייביש ,מפרק

ד .לוכסמבורג  -עסקים בע"מ
(ח"פ )51-347624-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.5.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסי גולדברג ,מרח' דרך רמתיים  ,55ת"ד  ,138הוד השרון ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,7.10.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסי גולדברג ,עו"ד ,מפרק

יאנג אפ  2000בע"מ
(ח"פ )51-291881-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.5.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר קון,
מרח' האירוסים  ,4רמת ישי ,טל'  ,050-6302487למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,16.10.2018
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

המומחים לתיירות במזרח התיכון בע"מ
(ח"פ )51-391517-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.5.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתי רבקין,
מרח' הנצי"ב  ,21תל אביב ,טל'  ,052-5702406למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,6.11.2018
בשעה  ,13.00אצל טיולי מצדה בע"מ ,רח' אבן גבירול  ,141תל
אביב לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
איתי רבקין ,עו"ד ,מפרק

זכריה לייטון בע"מ
(ח"פ )51-556954-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.5.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד גבריאל דנון ,מרח' דרך בן גוריון  ,1בני ברק  ,5120149טל'
 ,03-5785849למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,6.11.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבריאל דנון ,עו"ד ,מפרק

פלטינום קפיטל אחזקות פרויקט 17
(ש"מ )55-027538-2
תיקון טעות דפוס בהודעה
בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,7789התשע"ח ,עמ'
 ,7538בטור סכום ההשקעה בש"ח (במזומן) ,לצד דפנה ענבר
צריך להיות " "250,000ולצד אייל יצחק שירצקי צריך להיות
" ,"500,000ולא כפי שנדפס.

אמיר קון ,מפרק
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

שם החייב
שמעון אריזוני
עלי חוגייראת
אימאן סח
סולימאן
שלאבנה
יוסף סמי בן
שהל
ולדימיר
טולצ'ינסקי
אני תורג'מן
אמל ארשיד
רעיה כהן

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל שבה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל מסלול
הדיון
לחוק
מספר התיק
הפטר
14/10/2018
17/08/2018 0399908972
ירושלים

לשכת ההוצאה
לפועל שבה
מתקיים הדיון
ירושלים

שעת
הדיון
10:00

כתובת
בן זכאי ,18
ירושלים
דב גרינר  ,8/2עכו קריות
קריות
סכנין
קריות
ת"ד  ,2625טייבה

21/08/2018 0299101088
21/08/2018 0899403135
21/08/2018 0299894078

15/10/2018
29/10/2018
29/10/2018

קריות
קריות
קריות

10:15
09:00
10:20

התאנה  ,7כרמיאל קריות

21/08/2018 1299680137

18/10/2018

קריות

09:15

קריות

16/08/2018 0298061134

28/10/2018

קריות

10:40

21/08/2018 5171411117
22/08/2018 0297350110
20/08/2018 0199373130

04/10/2018
18/10/2018
27/11/2018

קריות
קריות
תל אביב

09:00
10:30
10:00

20/08/2018 0197280081

27/11/2018

תל אביב

11:00

19/08/2018 0197743122

25/03/2019

תל אביב

11:00

22/08/2018 0199556135

26/12/2018

תל אביב

10:00

21/08/2018 0198680101

29/10/2018

תל אביב

09:00

22/08/2018 0199708066

11/02/2019

תל אביב

11:30

23/08/2018 0198476128
26/08/2018 0196811341
27/08/2018 0199745968

14/01/2019
08/01/2019
01/04/2019

תל אביב
תל אביב
תל אביב

11:00
10:00
10:00

ויצמן  ,31נהרייה

הזמיר  ,36/6נהרייה קריות
קריות
כפר קרע
תל אביב
אריה לוין ,49
בית שמש
תל אביב
חנה אורן (אננה השומר ,16
ראשון לציון
טייטלר)
תל אביב
מושב בית הגדי
רפאל חדד
27
תל אביב
קרן היסוד ,1115
אהרון יאגלין
בית שמש
תל אביב
הנרקיס ,2
איננו אילנית
קריית עקרון
רטה פיסהה
תל אביב
הרב הרצוג ,9
ראובן כהן
פתח תקווה
מצליח
לריסה לליוטקו אנה פרנק  ,8לוד תל אביב
תל אביב
עותמאן צרצור כפר קאסם
תל אביב
סמ' החיטה ,8
נעמן פנחס
הוד השרון
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