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הודעה על אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-1974

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ב)ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-11974, אני מודיע כי 
לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:

שם האמצעייצרן

1Weav Fintech Solutions IsraelWeav API

2Orca SecurityOrca Security Cloud Visibility Platform
3HPHP Zbook Fury 15.6/17.3 Inch G8 Mobile Workstation PC
4HPHP Zbook Power 15.6 Inch G8 Mobile Workstation PC

5HPHP Zbook Studio 15.6 Inch G8 Mobile Workstation PC

6HPHP Color LaserJet Pro M255dw

7HPHP DeskJet Ink Advantage 3790 All-in-One Printer

8HPHP OfficeJet 200 Mobile Printer

9HPHP DeskJet  Plus Ink Advantage 6475 All-in-One Printer

10Microsoft CorporationMicrosoft Surface DUO

11SilicomGxx-80500-0176/Gxx-90500-0168
12SilicomGxx-80500-0214
13SilicomP425G2SN1-XR/P425G2SN2-XR/PE3CG2IC51SA-XR

14IBM Humio Log Management for IBM Cloud Pak for Multicloud
Management, 1.18.2

15IBMIBM Semeru Runtime Open Edition 8u302
16IBMIBM Semeru Runtime Open Edition 11.0.12

17IBMIBM Semeru Runtime Open Edition 16.0.2

18IBMIBM Curam Social Program Management Platform v8

19IBMIBM Security zSecure Admin, 2.5.0
20IBMIBM Security zSecure Audit, 2.5.0

21IBM Hazelcast In-Memory Computing Platform for IBM Cloud
Pak for Multicloud Management, v4.0.1

22EmedgeneEmedgene NGS SaaS Platform
23EpsagonEpsagon

24Second NatureSecond Nature platform
25LumigoLumigo
26AppleiOS v15.x

27AppleWatchOS v8.x

28AppleMacOS v10.17.x
29AppleiPadOS v15.x

ז' באלול התשפ"א )15 באוגוסט 2021(
)חמ 3-1159-ה2(                                        אמיר אשל

המנהל הכללי של משרד הביטחון    
ק"ת התשל"ה, עמ' 45; התשנ"ח, עמ' 1107   1
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אל.או.אי אויאיישן בע"מ
)ח"פ 51-588382-5(

)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 2021 10 1, בשעה 00 08, אצל המפרק, רח' הרכבת 58, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו, 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שי ניידרמן, מפרק

ספאגו איטליה נהריה בע"מ
)ח"פ 51-396279-5(

)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 
המפרקת,  אצל   ,11 00 בשעה   ,18 10 2021 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  נהריה,   ,47 הגעתון  שד' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

סוזן כהן, מפרקת

ספאגו איטליה כרמיאל בע"מ
)ח"פ 51-425168-5(

)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 
כרמיאל  התעשייה  באזור  בשעה 00 11,  ביום 2021 10 17,  תתכנס 
2165300, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

סוזן כהן, מפרקת

ספאגו איטליה רמת ישי בע"מ
)ח"פ 51-378880-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2021 10 19, בשעה 00 11, בישי סנטר, רמת ישי 30095, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה 

סוזן כהן, מפרקת

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית ראש העין
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול  
)הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה 
שעה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, ולאחר שהוכשרו כדין, 
העירייה(,   - )להלן  העין  ראש  עיריית  עובדי  את  מסמיך  אני 
נתונות  שיהיו  עירוניים  לפקחים  להלן  מפורטים  ששמותיהם 
להם הסמכויות לפי סעיף 4)א( לחוק, כולן או חלקן, לשם פיקוח 

על ביצוע חוקי עזר בתחומי העירייה:

אדיר נשיא     נאור עמרם

איתן ברזילי     נעם מחפוד

גולן אשוואל     אריאלה בן זאב

ערן עזרא     אורן לוי

יצחק לוי     אלעד נגר

שחר טלקר     שי חסיד

יהודה דקל     יוסי בר

שי רחמני     טל שרוני

יוגב מליחי     אמור קוסטה

זוהר מידני     נעם משה

שחר עשרי     אפרת לולו

רון רצון שאלתיאל שמחי 

יניב שי אילנית מדרי 

ה' באב התשפ"א )14 ביולי 2021(
)חמ 3-4343-ה2(

שלום בן משה  
ראש עיריית ראש העין  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057   1

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

העמותה להנצחת האמן יואב בר-אל
)ע"ר 58-069410-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,16 8 2021 ביום 
ולמנות את משה עמיהוד בליי, מרח' הלפרין 6, תל–אביב-יפו, 

למפרק העמותה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

משה עמיהוד בליי, מפרק

22/08/2117:30



ילקוט הפרסומים 9832, י"ד באלול התשפ"א, 2021 8 22  10450
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 1.62 שקלים חדשים 

תתכנס ביום 2021 10 1, בשעה 00 10, במשרדו של רו"ח מנשה לוי, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  בגין 82,  מנחם  רח' 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

דן ריזל, מפרק

 איסמרלדה אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-243289-9(

)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 

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

א א  בונים בדרך טובה 
בע"מ

בן הדין כפר קאסם 1, כפר קאסם 51354171430/09/202110:00
אצל יוסוף בדיר

יוסוף בדיר

ראש מילניום יזמות 
בע"מ

הרברט רובינשטיין 11 תל אביב אצל 51395630030/09/202110:00
רפאל עובדיה

רפאל עובדיה

מ ר ס ר ע חברה למסחר 
בע"מ

טרומפלדור 12 כפר סבא אצל מיכה 51327301130/09/202110:00
דה פז

מיכה דה פז

אילן כהןדב הוז 27 רעננה אצל אילן כהן51492121230/09/202110:00מטאמרקט בע"מ

עולם הכלבים של אורי 
בקמן בע"מ

יאיר שטרן 7/3 הרצליה אצל אורי 51167966430/09/202110:00
בקמן

אורי בקמן

ע ש  טריידינג פלייסס 
השקעות ואחזקות )1996( 

בע"מ

יוסף פרלאופיר 11 חיפה אצל יוסף פרל51235976130/09/202110:00

להט נדבכובשים 2 מיתר אצל להט נדב51351764930/09/202110:00ליין פור יו בע"מ

הר-סיני הגבוה 
השקעות בע"מ

שלמה בן צביהל''ה 25 אופרת אצל שלמה בן צבי51212291230/09/202110:00

דר גלזר המכון לבריאות 
הילד בע''מ 

בית יצחק דרך השדות 21 א אצל 51331315529/09/202112:00
יעל הדר זימן עו''ד

יעל הדר זימן 
עו''ד

שלמה בן צבי הל''ה 25 אפרת אצל שלמה בן צבי51308241203/10/202110:00ריאלקום בע"מ

יוסף פרל אופר 11 חיפה אצל יוסף פרל51158077103/10/202110:00מינקס סחר בע"מ

נהרה - מרכז יופי 
אשדוד בע"מ

רח' המדע 8 רחובות במשרד העו''ד 51339950130/09/202112:00
רונן פריד

קליינרמן זאביק

פרוזבול אחזקות ובנין 
בע"מ

חיים נזריאשכולית 2 לוד אצל חיים נזרי51297865103/10/202110:00

עידן העברת מסרים )אי 
אס אי ( בע"מ

רח' אבא אבן 3 הרצליה במשרדי 51204178103/10/202110:30
החברה

רו''ח דניאל 
צינוביץ' 

רח' הוברמן 16 תל אביב אצל עו''ד 51291982015/10/202113:00דולר סטור מ ס מ בע"מ
עמרי ארז

עו''ד עמרי ארז 

מ  הראל השקעות 
ונכסים בע"מ

דן הראלאהוד מנור 6 נתניה אצל דן הראל51190110030/09/202110:00

ברינק השקעות ומסחר 
בע"מ

הברזל 31 תל אביב במשרד עו''ד 51407069703/10/202109:00
דוד פרנק

עו''ד דוד פרנק

רח' מדינת היהודים 85 הרצליה 51396309012/10/202115:00גלוסנס בע"מ
אצל ריינבו מדיקל

בועז בריל 

רח' מדינת היהודים 85 הרצליה 51418568512/10/202116:00מקסילנט בע"מ
אצל ריינבו מדיקל

יוסי כהן 

עמנואל זיסמן 28 ירושלים אצל 51608308626/09/202110:00ויסגארד בע"מ
עו''ד ספיר פטל

עו''ד ספיר פטל

מרואן ג'רוסהמוסכים 4 חיפה אצל מרואן ג'רוס51257470830/09/202110:00מוסך מרואן ג'רוס בע"מ

עינת רון אריק לביא 3 נתניה אצל עינת רון51392582603/10/202110:00טוטאל ריטייל בע"מ

22/08/2117:30


