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אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הממשלה1,  לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
אני אוצל בזה לראש רשות האוכלוסין וההגירה את סמכויותי 
אדם,  כוח  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת  לחוק   10 סעיף  לפי 

התשנ"ו-21996, למעט הסמכות להתקין תקנות.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-17-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התשע"ז, עמ' 327.  2

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ב( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
אוצל בזה לראש רשות האוכלוסין וההגירה את סמכויותי לפי 
התשי"ט-21959,  התעסוקה,  שירות  לחוק  ו–)ב(  65)א(  סעיפים 

למעט הסמכות להתקין תקנות.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-17-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התש"ע, עמ' 498; התשע"ד, עמ' 600.  2

הודעה על תיקון היתר למפעל הפיס
לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 231)א( לחוק העונשין, 
התשל"ז-21977, תיקנתי את ההיתר למפעל הפיס3 כלהלן:

בפברואר   7( התשע"ז  בשבט  י"א  יום  "עד  במקום  בפתיח,   )1(
2017(" יבוא "עד יום י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017(";

בתוספת, בסעיף 57.1, בסופו יבוא "על אף האמור בפתיח   )2(
 11( התשע"ז  בשבט  ט"ו  יום  עד  זה  סעיף  תוקף  להיתר, 

בפברואר 2017(".

י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017(
)חמ 3-831-ה2(

שי באב"ד  
המנהל הכללי   

של משרד האוצר  
י"פ התשע"ו, עמ' 4348.  1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשס"ח, עמ' 7.  2

 ,1391 עמ'   ,1165 עמ'   ,1139 עמ'  התשע"ז   ;3284 עמ'  התשע"ב,  י"פ   3 

     עמ' 1448, עמ' 1597, עמ' 2392, עמ' 2437, עמ' 2612, עמ' 2632 ועמ' 3204.

הודעה על מינוי מפקחים 
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

העבירות  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע,  אני 
גן  רמת  עיריית  עובדי  את  מיניתי  התשמ"ו-11985,  המינהליות, 
המפורטים להלן, שקיבלו הכשרה למילוי תפקידם לעניין העבירות 

המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - 
כלבת ופיקוח על כלבים(, התשס"ז-22007, למפקחים בתחום העירייה:

יוגב מתנה אלעד בוסי 
רחלי אלקיים עמית פינטו 

נאור ניסים זיו יונה 
אייל רוטמנש רועי לולבי 

כ"ד בטבת התשע"ז )22 בינואר 2017(
)חמ 3-1923(

ישראל זינגר  
ראש עיריית רמת גן  

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  2

הודעה על מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ב( לחוק העבירות 
המינהליות, התשמ"ו-11985, מיניתי את שלומי דגן, עובד עיריית 
העבירות  לעניין  תפקידו  למילוי  הכשרה  שקיבל  ציונה,  נס 
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות )קנס - כלבת 

ופיקוח על הכלבים(, התשס"ז-22007, למפקח בתחום העירייה.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-1923(

יוסי שבו  
ראש עיריית נס ציונה  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  2

הודעה על מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ב( לחוק העבירות 
המינהליות, התשמ"ו-11985, מיניתי את יוסי נסינג, עובד עיריית 
העבירות  לעניין  תפקידו  למילוי  הכשרה  שקיבל  ציונה,  נס 
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות )קנס - כלבת 

ופיקוח על הכלבים(, התשס"ז-22007, למפקח בתחום העירייה.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-1923(

יוסי שבו  
ראש עיריית נס ציונה  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  2

הודעה על מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1986

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ב( לחוק העבירות 
ד"ר  את  מיניתי  החוק(,   - )להלן  התשמ"ו-11985  המינהליות, 
יואל בנט, הרופא הווטרינר הרשותי, עובד עיריית עפולה )להלן - 
העירייה(, לאחר שקיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות 
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - 
כלבת ופיקוח על כלבים(, התשס"ז-22007, למפקח בתחום העירייה.

כ' בטבת התשע"ז )18 בינואר 2017(
)חמ 3-1923(

יצחק מירון  
ראש עיריית עפולה  

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  2
 

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  1
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 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.1.2017 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17001/2017

.22.1.2017

מרכז שלטון מקומי,3.
הסתדרותה המעו"ף

מינהל מקומי4.

כלל העובדים5.

עדכון שכר מינימום מיום 61.1.17.

.724.1.2017

2.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17002/2017

.212.1.2017

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

כלל העובדים5.

 חוזר 2/17 תשלום חלק שני של מענק חד פעמי6.
1,000 ש"ח 

.723.1.2017

12.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17003/2017

.212.1.2017

איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

כלל העובדים5.

חוזר 1/17 עדכון שכר מינימום 5,000 ש"ח מיום 1.1.17 6.

.723.1.2017

12.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17004/2017

.212.1.2017

.3
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,

הסתדרות החדשה / המעו"ף
חינוך4.
כאמור בחוזר5.
חוזר 3/17 הבהרה לחוזר 612/16.
.723.1.2017
12.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.1.2017
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.11/2017

.25.1.2017

תרו תעשייה רוקחית בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / עובדי המזון והפרצמבטיקה

ייצור כימיקלים4.

כאמור בהסכם 5.

תנאי עבודה6.

.718.1.2017

.831.12.2019 - 5.1.2017

.12/2017

.24.12.2016

אוניברסיטה העברית,3.
ארגון הסגל האקדמי הבכיר

חינוך4.

סגל בכיר5.

תנאי עבודה6.

.75.1.2017

4.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.13/2017
229.12.2016
אגד הסעים בע"מ,3.

הסתדרות החדשה
הובלה יבשתית4.
נהגים5.
חידוש הסכם מיום 24/5/12 בשינויים6.
.711.1.2017
.831.12.2019 - 1.6.2015

.14/2017

.28.12.2016

חישולי כרמל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור מתכת4.

כאמור בסעיף 54.

תנאי עבודה6.

.711.1.2017

.831.3.2019 - 1.4.2016

.15/2017

.22.12.2016

חלונות אפיקים לתקשורת,3.
ארגון עובדים מען
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.111/2017

.218.12.2016

שיכון ובינוי בע"מ3.
שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ

שיכון ובינוי סולל בונה )בנין ותשתית( בע"מ
שיכון ובינוי סולל בונה - תשתיות בע"מ

שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות )פתוח וכבישים( 
בע"מ

אס.בי.איי - אי אנד אם )שרותי הנדסה וכח אדם( 
בע"מ,

הסתדרות החדשה
בניית מבנים4.
כאמור בהסכם זילוני מיום 511/1/93.
הארכת תוקף הסכם6.
.710.1.2017
18.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.112/2017

.214.11.2016

אוניברסיטה העברית בירושלים,3.
ארגון הסגל הבכיר

חינוך4.

כאמור בסעיף 52.

תנאי עבודה6.

.710.1.2017

14.11.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.113/2017

.216.6.2016

א. מוקד אבטחה בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

שמירה4.

שומרים5.

תנאי עבודה6.

.76.10.2016

16.6.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.114/2017

.214.7.2016

קשת בענן שירותי ניקיון בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

ניקיון4.

כאמור בסעיף 57.

תנאי עבודה6.

.76.10.2016

.814.7.2019 - 14.7.2016

.115/2017

.26.11.2016

מילועוף אינטגרציה פטם אגש"ח בע"מ ד. אשרת 3.
,25201

הסתדרות החדשה
ייצור מזון4.
כאמור בהסכם 5.
תנאי עבודה6.
.710.1.2017
.831.12.2018 - 1.1.2016

שירותי תקשורת4.

כאמור בסעיף 54.

תנאי עבודה6.

.711.1.2017

.81.12.2018 - 2.12.2016

.16/2017

.24.1.2017

חברת נמל אשדוד בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה ימית4.

עובדים עם מוגבלות5.

קליטת עובדים עם מוגבלות6.

.717.1.2017

4.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17/2017

.213.11.2016

AIG  איי. אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ3.
הסתדרות החדשה

ביטוח4.

כאמור בהסכם מיום 52/4/15.

פירוט הסכמות בהליך יישוב חילוקי דעות בנוגע 6.
להסכם מיום 2/4/15

.717.1.2017

13.11.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.18/2017

.218.12.2016

חברת מטיילי ברקנים 92 בע"מ,3.
הסתדרות הכללית

הובלה יבשתית4.

נהגים5.

תנאי עבודה6.

.717.1.2017

.818.12.2019 - 18.12.2016

.19/2017

.223.11.2016

ברינקס ישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

שירותי אבטחה4.

2 עובדים5.

קצין בטיחות ומכונאי6.

.717.1.2017

23.11.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.110/2017

.220.12.2016

חד אסף מתכות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור מתכת4.

כאמור בסעיף 6 להסכם 5.

תנאי עבודה6.

.710.1.2017

.831.12.2018 - 20.12.2016
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.720.11.2016

16.8.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.122/2017

.225.12.2016

מפעל עלית ממתקים בנצרת עלית מקבוצת שטראוס 3.
גרופ בע"מ,

הסתדרות החדשה
ייצור מזון4.
כאמור בהסכם 5.
תנאי שכר ותנאי עבודה6.
.74.1.2017
.831.3.2018 - 25.12.2016

.123/2017

.215.12.2016

בנק ישראל,3.
הסתדרות החדשה

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם5.

ערך שעת עבודה6.

.74.1.2017

15.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.124/2017

.215.12.2016

בנק ישראל,3.
הסתדרות החדשה

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם5.

הצטרפות להסכם מסגרת מיום 18.4.2016 אשר תוקן 6.
ביום 8.8.16

.74.1.2017

15.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.125/2017

.215.12.2016

בנק ישראל,3.
הסתדרות החדשה/ המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם5.

הסכם איוש משרות6.

.74.1.2017

15.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.126/2017

.215.12.2016

בנק ישראל,3.
הסתדרות החדשה/ המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

כלל העובדים5.

הארכת הסכם מיום 69.6.15.

.74.1.2017

15.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.127/2017

.24.12.2016

.116/2017

.21.12.2016

אוניברסיטת תל אביב,3.
ארגון מורי בית ספר לרפואת שיניים

חינוך4.

מורים5.

הארכה בשינויים של הסכם 6264/2013.

.78.1.2017

.830.9.2020 - 1.1.2015

.117/2017

.211.1.2017

מפעל נגררים בית אלפא,3.
הסתדרות החדשה

מתכת4.

כאמור בהסכם 5.

הארכת הסכם 2005 לתקופה נוספת6.

.718.1.207

11.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.118/2017

.24.12.2016

אוניברסיטת העברית בירושלים,3.
ארגון סגל בכיר

חינוך4.

כאמור בסעיף 56.

חריגות בגמלה ובתנאי פרישה6.

.710.1.2017

4.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.119/2017

.23.7.2016

צים שירותי ספנות משולבים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה ימית4.

כאמור בהסכם 5.

הענקת דרגות6.

.723.1.2017

3.7.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.120/2017

.231.10.2016

חברת חשמל לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

אספקת חשמל4.

עובדי צד"ל5.

העסקה ארעית של עובדי צד"ל6.

.72.1.2017

31.10.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.121/2017

.216.8.2016

חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / איגוד האנרגיה

נפט4.

כאמור בסעיפים 55-6.

תנאי עבודה6.
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טכניון מכון טכנולוגי לישראל,3.
ארגון הסגל האקדמי הבכיר

חינוך4.

סגל בכיר5.

הסכם פנסיה6.

.75.1.2017

4.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.128/2017

.24.12.2016

אוניברסיטת חיפה3.
הסגל האקדמי הבכיר

חינוך4.

סגל בכיר5.

הסכם פנסיה6.

.75.1.2017

4.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.129/2017

.24.12.2016

אוניברסיטת תל אביב מרמת אביב3.
ארגון הסגל האקדמי הבכיר

חינוך4.

סגל בכיר5.

הסכם פנסיה6.

.75.1.2017

4.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.130/2017

.24.12.2016

אוניברסיטה עברית3.
טכניון

אוניברסיטת תל אביב 
אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת בן גוריון

מכון וייצמן למדע
ארגון הסגל הבכיר

חינוך4.

סגל בכיר5.

תוספות שכר6.

.75.1.2017

.831.12.2019 - 1.1.2014

.131/2017

.28.1.2017

התאחדות לכדורגל3.
הפועל ת"א,

ארגון שחקני כדורגל
ספורט4.
26 שחקנים5.
מו"מ לחתימת הסכמים בין רוכשים לשחקנים6.
.723.1.2017
8.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.132/2017

.229.12.2016

אגד הסעים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה4.

נהגים5.

תנאי עבודה6.

.723.1.2017

.831.12.2019 - 1.6.2015

.133/2017

.215.1.2017

סאפ לאבס ישראל בע"מ3.
סאפ פורטלקס ישראל בע"מ,

הסתדרות החדשה / איגוד עובדי הסלולר האינטרנט 
והייטק בישראל

היי טק4.

300 עובדים5.

תנאי עבודה6.

.723.1.2017

.814.1.2020 - 15.1.2017

.134/2017

.214.8.2016

מיקוד ישראל אבטחה שירותים וכח אדם בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

שירותי אבטחה4.

פקחי תנועה באתרי סלילה5.

זכויות ותנאי העסקה6.

.723.1.2017

14.8.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.135/2017

.230.5.2016

פריקלאס ים המלח מוצרים מותכים )שותפות(,3.
הסתדרות החדשה

ענפי ייצור4.

עובדים במסלול פנסיה מוקדמת5.

תיקונים בהסכם מיום 63.5.2016.

.723.1.2017

30.5.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.136/2017

.23.4.2016

פריקלאס ים המלח מוצרים מותכים )שותפות(,3.
הסתדרות החדשה

ענפי ייצור4.

כאמור בנספח א'5.

סיום העסקה עקב צמצומים6.

.723.1.2017

3.4.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.137/2017

.215.1.2017

סאפ ישראל בע"מ3.
הסתדרות החדשה / איגוד עובדי הסלולר האינטרנט 

והייטק בישראל
היי טק4.
כאמור בפרק ג'5.
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תנאי עבודה6.

.723.1.2017

15.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.138/2017

.215.1.2017

סאפ ישראל בע"מ3.
סאפ לאבס ישראל בע"מ

סאפ פורטלקס ישראל,
הסתדרות החדשה / איגוד עובדי הסלולר האינטרנט 

והייטק בישראל
היי טק4.
כאמור בפרק ג'5.
תנאי עבודה6.
.723.1.2017
15.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.139/2017

.218.12.2016

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

משפטנים ופרקליטים בשירות הציבורי5.

החלטת וועדת מעקב 6.
גמול השתלמות למשפטנים ופרקליטים

.724.1.2017

18.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.140/2017

.227.12.2016

מגן דוד אדום בישראל,3.
הסתדרות החדשה/ המעו"ף

שירותי בריאות4.

כלל העובדים5.

תקנון ומשמעת6.

.724.1.2017

27.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.141/2017

.227.12.2016

מגן דוד אדום בישראל,3.
הסתדרות החדשה/ המעו"ף

שירותי בריאות4.

כאמור בסעיף 53.

תוספת שכר6.

.724.1.2017

27.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.142/2017

.24.1.2017

תעשיות אבן וסיד בע"מ,3.
הסתדרות החדשה /עובדי בניין ועץ

ייצור4.

כאמור בסעיף 51.

תוספות שכר6.

.723.1.2017

4.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.143/2017

.229.12.2016

נגב קרמיקה שיווק )1982( בע"מ,3.
הסתדרות עובדי הבניין והעץ

בנייה4.

כלל העובדים5.

תוספת להסכם מיום 619.7.2016.

.730.1.2017

29.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.144/2017

.229.12.2016

נגב קרמיקה שיווק )1982( בע"מ,3.
הסתדרות העובדים

בנייה4.

כלל העובדים5.

העברת 0.8% משכר העובדים לקרן לעידוד ענף 6.
הבנייה

.730.1.2017

.831.12.2018 - 29.12.2016

.145/2017

.25.1.2017

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

מהנדסים או הנדסאים וטכנאים בתפקידי מניעה 5.
ופיקוח במערך הכבאות

תוספות שכר6.

.730.1.2017

.831.12.2017 - 5.1.2017

.146/2017

.28.1.2017

שטראוס קפה ישראל בע"מ - מפעל קפה נמס צפת,3.
הסתדרות החדשה

ייצור המזון4.

כאמור בסעיף 51.

תנאי עבודה6.

.724.1.2017

8.1.2017 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.147/2017

.25.1.2017

התקני מצב מוצק S.C.D שותפות אלביט מערכות 3.
רפאל,

הסתדרות החדשה
ייצור4.
כאמור בסעיף 53.
תנאי עבודה6.
.724.1.2017
.85.1.2022 - 5.1.2017

.148/2017

.25.12.2016
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מכשירי תנועה ומשאיות שותפות מוגבלת מס' 3.
,550243356

הסתדרות החדשה / הסתדרות המתכת חשמל מוסכים 
ואלקטרוניקה

מוסכים4.

כלל העובדים5.

הסכם מכר תוך שמירה על העובדים ותנאי עבודתם6.

.724.1.2017

5.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.149/2017

.227.12.2016

מועצה לענף הלול,3.
הסתדרות החדשה/ הסתדרות הרופאים הווטרינרים / 

הסתדרות המעו"ף
ייצור מזון4.
רופאים ווטרינרים5.
החלה חלקית של ההסכם מיום 17.8.15 בין הממשלה 6.

להסתדרות
.730.1.2017
17.12.2016 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.150/2017

.230.11.2016

דלתא גליל תעשיות בע"מ 3.
כרמיאל,

הסתדרות החדשה
טקסטיל4.
כאמור בסעיף 54.
תוספות שכר ותנאי עבודה6.
.730.1.2017
.830.4.2018 - 1.5.2016

.151/2017

.29.1.2017

דלק מנטה קמעונאות בדרכים בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

דלק4.

כאמור בסעיף ג'5.

תנאי עבודה6.

.730.1.2017

.88.1.2021 - 9.1.2017

.152/2017

.229.11.2016

קיסריה אלקטרוניקה רפואית בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

אלקטרוניקה4.

כאמור בסעיף 14 להסכם5.

תנאי עבודה6.

.730.1.2017

29.11.2016  לתקופה בלתי מוגבלת8.

ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017(  
שלמה יצחקי  

הממונה הראשי על יחסי עבודה  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
 ,K מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,143 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,677 עמ'  התשי"א, 
ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן -  - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ, שב"צ ודרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חלקות שונות בגוש 6164 -  

חלקה
שטח רשום 

במ"ר
שטח הפקעה במ"ר 

)בקירוב(

402,609520

412,342510

בשלמות7014,579

בשלמות713,013

4,710 )פרט להפקעת עבר(31716,235

י"ד בטבת התשע"ז )12 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תא/2531, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, ששטחה 845 מ"ר, המזוהה   
כגוש 6646, ח"ח 64.

ז' בטבת התשע"ז )5 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/507,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4931, 
התשס"א, עמ' 275, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה שומרון )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של סלילת דרכים )או לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה(.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בבנימינה-גבעת עדה, המזוהה כגוש 10215 -   

ח"ח 62-59, 67, 68, 73, 117-113, 156, 464 )חלקה ישנה 58(,   
465 )חלקה ישנה 83(.

כ"ה בטבת התשע"ז )23 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

ארנון גלעדי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שומרון  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5379, התשס"א, עמ' 2010, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ציבורי פתוח.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו, גוש 6643 -  

שטח הפקעהחלקי חלקה

7,984 מ"ר מתוך 12,586 מ"ר1

1,015 מ"ר מתוך 1,860 מ"ר26

16,319 מ"ר מתוך 34,167 מ"ר80

ז' בטבת התשע"ז )5 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

רון חולדאי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תא/2540, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
5798, התשס"ח, עמ' 2905, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
שטח  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

לתערוכות.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב שבט יששכר, גוש 6320,   
חלקה 115 בשלמות, בשטח של 1,148 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1 
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/59/1255, 
הפרסומים 5960, התשס"ט, עמ' 4186, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב חנה רובינא, גוש 6321,   
ח"ח 108, בשטח של 576 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

פורסמה   ,824 עמ'  התשע"ב,   ,6324 הפרסומים  בילקוט   
הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  הפקעה  בדבר  הודעה 

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/5/1233, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2634, 
התש"ם, עמ' 1855, ותכנית מס' פת/48/1233, שהודעה בדבר 
עמ'  התשע"ה,   ,7043 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
5978, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח 
תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה 
לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,6393 גוש  ז'בוטינסקי,  רחוב  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
ח"ח 14, בשטח של 9,401 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/2/1255, 
 ,2823 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,2088 עמ'  התשמ"ב, 
)להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5  ולבנייה פתח תקווה 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7 
 - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק 

התכנון והבנייה.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן   2/156/03/18
 ,2003 עמ'  התשע"ה,   ,6944 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
קריית  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
מלאכי )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 

דרושה לצורך ציבורי של בית ספר.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בקריית מלאכי, שכונת כרמי הנדיב, המזוהה   
כ-

 ,40  ,19-14  ,2 ח"ח   ,43  ,33-20  ,13-3 חלקות   ,2618 גוש   
 ;23  ,3  ,2 ח"ח   ,2540 גוש   ;64  ,8  ,7  ,6 ח"ח   ,2538 גוש   ;41 
מגרש 401 כמסומן בתשריט תכנית 2/156/03/18; הייעוד: 
מבנים ומוסדות ציבור, שימוש: בית ספר, צבוע בצבע חום, 

סך הכול שטח להפקעה: 14,577 מ"ר.

הוועדה,  במשרדי  נמצא  המאושרת  התכנית  תשריט  העתק 
עיריית קריית מלאכי, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות קבלת 

קהל.

י"ג בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
)חמ 3-2(

אליהו זוהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה קריית מלאכי  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/97/1232, 

מס'  לתכנית  בהתאם   ,1943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
עמ'  התשע"ה,   ,7024 הפרסומים  ובילקוט  פת/59/1255, 
4857, פורסמה הודעה בדבר הפקעה לפי סעיף 19 לפקודת 
לתכנית  בהתאם   ,1943 ציבור(  לצורכי  )רכישה  הקרקעות 
מהווה  לעיל  המתוארת  ההפקעה  במ/8/1255א;  מס' 

השלמה של הפקעת החלקה בשלמות.

כ"ג בתשרי התשע"ז )25 באוקטובר 2016(
)חמ 3-2(

איציק ברורמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן   65/101/02/3
התשנ"ז,   ,4486 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,1863 עמ' 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  אשדוד   ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באשדוד, רובע ח', המזוהה כגוש 2074, חלקה   
216 )לשעבר גוש 2023, ח"ח 10(; הייעוד: דרך.

עיריית  בניין  הוועדה,  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
אשדוד, הקרייה, רח' הגדוד העברי, אשדוד, וכל מעוניין רשאי 

לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

ח' בכסלו התשע"ז )8 בדצמבר 2016(
)חמ 3-2(

יחיאל לסרי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשדוד  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.
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ח"פ בע"מ,  )ישראל(  טיירס  אוטולוקס   והמבקשת: 
51-205724-1, ע"י ב"כ ממשרד נחושתן, ספרן, שרף, יפה ושות', 
03- טל'   ,52506 גן  רמת   ,12 סילבר  הלל  אבא  מרח'  דין,  עורכי 

6134401, פקס' 03-6134402.

בקשה  הוגשה   31.10.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 26.2.2017 בשעה 11.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 11.30 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 19.2.2017.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 11.2.2017.

אבי שרף, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 38233-12-16

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

ח"פ בע"מ,  פישמן  משפחת  נכסי  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-075602-6

והמבקשות: קופות הגמל אקסלנס גמל, אקסלנס השתלמות 
ואקסלנס מרכזית לפיצויים וכן אקסלנס נשואה גמל בע"מ, ע"י 
טולידאנו  נתן,  בן  ארדינסט,  ממשרד  גולדמן,  עמית  עו"ד  ב"כ 

ושות', עורכי דין, רח' ברקוביץ' 4, תל אביב 64238.

בקשה  הוגשה   19.12.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 8.3.2017 בשעה 11.30.

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

שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
 8.30 יאוחר משעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהן  באופן שתגיע 

ביום 1.3.2017.

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

עמית גולדמן, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 26008-01-17

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 ,7201 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשע"ו, עמ' 3354, ובהתאם לתכנית מס' פת/2000, שהודעה 
התשנ"ב,   ,4004 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר 
ולבנייה  עמ' 3167, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
פתח תקווה, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 7326, התשע"ו, עמ' 9269, תהיה לקניינה הגמור 
זו  הודעה  פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב הרכבת, גוש 6350, חלקה   
2 בשלמות; הייעוד: פארק/גן ציבורי ושצ"פ.

כ"ג בתשרי התשע"ז )25 באוקטובר 2016(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/1241/א, 
 ,4178 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשנ"ד, עמ' 1393, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה 
בילקוט הפרסומים 4488, התשנ"ז, עמ' 1907, תהיה לקניינה 
פרסום  מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, גוש 6194, ח"ח 224, בשטח של   
833 מ"ר; הייעוד: שצ"פ.

י"ז בטבת התשע"ז )15 בינואר 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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

פר"ק 44196-10-16

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

ובעניין פירוק חברת קל-אוטו שירותי מימון )1998( בע"מ, 
ח"פ 51-269900-0.
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ווידג'ט בע"מ 
 )ח"פ 514403690(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   02/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פיוטר 

פורטנוי, מרח' ביאליק 40, אשדוד, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/06/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

פיוטר פורטנוי, מפרק 

רז פלג בע"מ 
 )ח"פ 514601616(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   06/02/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אנגלה איריס ירדני, מרח' המלאכה 3, תל–אביב-יפו 6721503, 

למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/05/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אנגלה איריס ירדני, עו"ד, מפרקת

 

ובעניין פירוק עמותת אלתכאפל אלאנסאני, ע"ר 58-030734-6,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.1.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.3.2017, בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.23.2.2017

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 23.2.2017.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 40005-12-16

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר באשקלון,  הספורט  לקידום  עמותה  פירוק   ובעניין 
,58-035617-8

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   19.12.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 9.3.2017, בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.24.2.2017

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 24.2.2017.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  
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התקבלה   30/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן 

זומר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/03/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נתן זומר, מפרק 

סלרוקס בע"מ 
 )ח"פ 514642156(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/02/2017 
רנית  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

פינק, מרח' בית עריף 114, בית עריף, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

רנית פינק, מפרקת 

חברה ארצישראלית לבניני תעשיה בע"מ 
 )ח"פ 510000268(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אנוש וקסמן, מרח' כיאט 3א, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

אנוש וקסמן, עו"ד, מפרק 

זומר - ענבר בע"מ 
 )ח"פ 513286849(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   30/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן 

זומר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/03/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

נתן זומר, מפרק 

קמחי ברגים וכלי עבודה בע"מ 
 )ח"פ 512702630(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   31/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר 

גבר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/03/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אופיר גבר, מפרק 

ש.ז.ז. המרכז שירותי מחשב בערבון מוגבל 
 )ח"פ 510924251(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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סיינטיפיק אינסטיבס 
 )ח"פ 513860007(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24/03/2017 בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שרון שני גורמן, מפרק

גולן ג.א. ניהול בע"מ 
 )ח"פ 515066660(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 24/03/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' אחד 
העם 2, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גד הבר, מפרק

מ.זולוטוב ושות' מהנדסים - ניהול פרוייקטים בע"מ 
 )ח"פ 513735183(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20/03/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
ניסנבוים 3, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

משה זולוטוב, מפרק

ברנר הוטל בע"מ 
 )ח"פ 514714161(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אביחי ברטנובסקי, מרח' שור 7, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

ירדן ניהול קרנות בע"מ 
 )ח"פ 515003002(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/02/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גד הבר, 

מרח' טהון יעקב 6, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

גד הבר, מפרק 

אס 21 ריסרצ' הולדינגס בע"מ 
 )ח"פ 514954320(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רועי נבות, מרח' בן גוריון 44, הרצליה, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

רועי נבות, עו"ד, מפרק 

"מיבד" הוראת מחשבים בע"מ 
 )ח"פ 512282963(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
עלמה איזמן גלבוע, מרח' סמילנסקי 4, נתניה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

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

יוסף פורת, עו"ד, מפרק 

סדר א.ד.ע בע"מ 
 )ח"פ 515089308(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יונתן אסיף, מרח' יפה נוף 1, גבעתיים, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יונתן אסיף, עו"ד, מפרק 

אי.אף.בי. השקעות בע"מ 
 )ח"פ 511454142(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 06/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרקת  תל–אביב-יפו,   ,20 לינקולן  מרח'  אקרמן,  בלוך  שירה 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

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

שירה בלוך אקרמן, עו"ד, מפרקת 

סמארט בוקס דוולופמטנס בע"מ 
 )ח"פ 515241495(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 01/05/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
פרופ' שור 7, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף לוי, עו"ד, מפרק

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

אביחי ברטנובסקי, עו"ד, מפרק 

תכנון תאום ופקוח - אילת בע"מ 
 )ח"פ 510808652(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 06/02/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
יונתן דב אדלסון, מרח' שד התמרים 4, אילת 8804806, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

יונתן דב אדלסון, עו"ד, מפרק 

טריפ תוכנות בע"מ 
 )ח"פ 514154822(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23/01/2017 
גלעד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

ברייט, מרח' הירקון 114, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

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

גלעד ברייט, מפרק 

חקלאות ים המלח בע"מ 
 )ח"פ 514024108(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 07/02/2017 התקבלה החלטה 
מרח'  פורת,  יוסף  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השלושה 2, תל–אביב-יפו 6706054, למפרק החברה.

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

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
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זטה טכנולוגיות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-409715-3(

)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 לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 14.30, אצל 
המפרק, רח' החרוב 9, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון חדד, מפרק  

דילן א.ד.י ניהול בע"מ
)ח"פ 51-398802-2(

)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 
נחלת  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,3.4.2017 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,145 בנימין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צבי גוטמן יעלון, מפרק  

ש.ר.ש אנרגיית שפע בע"מ
)ח"פ 51-477561-8(

)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 
9.00, אצל המפרקת, רח' קהילת  3.4.2017, בשעה  ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,14 ביאליסטוק 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירה רוזנבלום שחם, מפרקת  

מעין אריאלי רהוט משרדי בע"מ
)ח"פ 51-077884-8(

)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 
מרדכי  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,3.4.2017 ביום  תתכנס 
היהודי 6, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף אראלי, מפרק  

יו טי איי לוגיסטיקה ישראל )מימון( 2008 בע"מ 
 )ח"פ 514157528(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 09/04/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לוד,  יער,  גני   ,12 האיילון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שלמה חנני, רו"ח, מפרק

ספרי במבוק בע"מ
)ח"פ 51-374950-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ספרן  נחושתן  במשרד   ,10.00 בשעה   ,20.3.2017 ביום  תתכנס 
לשם  גן,  רמת   ,10 קומה   ,12 הלל  אבא  רח'  ושות',  יפה  שרף 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

גבריאל ספרן, עו"ד, מפרק  

טיים-טק הנדסות מערכות בע"מ
)ח"פ 51-244214-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.3.207, בשעה 14.00, במשרדו של המפרק, רח' בגין 
5/3, יהוד 5647803, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק  

עיט פישר נכסים בע"מ
)ח"פ 51-248998-0(

)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 
11.00, במשרדי המפרק,  30.3.2017, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
שד' רוטשילד 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ששי לוי, עו"ד, רו"ח, מפרק  
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פלא גלובל פתרונות פיננסיים בע"מ
)ח"פ 51-404448-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.3.2017, בשעה 10.00, במשרד עו"ד שי הראל, רח' 
בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

רעיונות ופתרונות בע"מ
)ח"פ 51-438509-5(

)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 14.3.2017, בשעה 10.00, במשרד עו"ד שי הראל, רח'  
בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה

מוניות נוש )1995( בע"מ
)ח"פ 51-210063-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 15.3.2017, בשעה 8.30, אצל המפרק, באמצעות עו"ד 
שלומית בירין-אורבך, רח' דרך בר יהודה 39, נשר, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק וינטל, מפרק  

אגתא טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-439339-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.30 בשעה   ,15.3.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דרך רמתיים 55, הוד השרון, 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  

א.פ. מרכז לרפואת שיניים ברחובות בע"מ
)ח"פ 51-199277-8(

)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 
רח' מנחם  ביום 14.3.2017, בשעה 12.00, במשרד המפרק,  תתכנס 
בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז הס, עו"ד, מפרק  

פ.מ. אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-201211-3(

)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 
רח' מנחם  ביום 14.3.2017, בשעה 12.00, במשרד המפרק,  תתכנס 
בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז הס, עו"ד, מפרק  

פיסקווש בע"מ
)ח"פ 51-358499-5(

)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 
רח' מנחם  ביום 14.3.2017, בשעה 12.00, במשרד המפרק,  תתכנס 
בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארז הס, עו"ד, מפרק  

פלא גלובל ניהול תיקי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-404447-8(

)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 14.3.2017, בשעה 10.00, במשרד עו"ד שי הראל, רח' 
בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו"ד
בא כוח החברה
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ד"ר לייף בע"מ
)ח"פ 51-372003-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.3.2017, בשעה 10.00, אצל סטריקובסקי גל ושות', 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,41 רוטשילד  שד'  דין,  עורכי  משרד 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן שפילמן, עו"ד, מפרק  

יוסי וציון חשמלאים בע"מ
)ח"פ 51-181298-4(

)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 
יציאת  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,21.3.2017 ביום  תתכנס 
אירופה 30, נווה עמל, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ציון שמסיאן, מפרק  

לוחות לייזר 2000 בע"מ
)ח"פ 51-294190-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,17.30 בשעה   ,22.3.2017 ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  רחובות,   ,9 זקס  אפרים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגית מודחי, עו"ד, מפרקת  

ואליו )נ.ה( ניהול בע"מ
)ח"פ 51-414283-5(

)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 
דין דנהירש  ביום 23.3.2017, בשעה 10.00, במשרד עורכי  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק  

ג.מ.ד. נכסים )1998( בע"מ
)ח"פ 51-270325-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,15.3.2017 ביום  תתכנס 
החילזון 5, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישעיה ירון, עו"ד, מפרק  

אנט דיזיין בע"מ
)ח"פ 51-364067-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,15.3.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
העצמאות 57, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי הפלר, עו"ד, מפרק  

טלרון חברה למסחר, יצוא, יבוא ושווק מתכות בע"מ
)ח"פ 51-382763-4(

)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 
רח'  המפרק,  במשרד   ,16.00 בשעה   ,15.3.2017 ביום  תתכנס 
היצירה 19, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הלל ארצי, עו"ד, מפרק  

מאסטרו - טק בע"מ
)ח"פ 51-256583-9(

)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 
ושות',  גל  סטריקובסקי  ביום 19.3.2017, בשעה 9.00, אצל  תתכנס 
דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,41 רוטשילד  שד'  דין,  עורכי  משרד 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ערן שפילמן, עו"ד, מפרק  
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שמונה מאות שמונים ושמונה )888( בע"מ
)ח"פ 51-352093-2(

)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 5.4.2017, בשעה 16.00, אצל עו"ד אורטל סרוסי, רח' 
זלמן הוז 3, עפולה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אריק איילון, מפרק  

וי.אייצ'.סי. אימפקס בע"מ
)ח"פ 51-498254-5(

)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 
רח'  המפרק,  במשרד   ,9.00 בשעה   ,10.4.2017 ביום  תתכנס   הנ"ל 
כפר סבא 17, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי כרמל, עו"ד, מפרק  

אברהם גואטה בע"מ
)ח"פ 51-105642-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יצחק  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,9.4.2017 ביום  תתכנס 
בלויטן 8, תל אביב 69204, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל גואטה, מפרק  

ר.א. רז פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-381089-5(

)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 
ח'דור  ריהאם  עו"ד  אצל   ,9.00 בשעה   ,25.4.2017 ביום  תתכנס 
ח'ליליה, רח' הצלבנים 24, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי זעטוט, מפרק  

מיחא תעשיות ביצים בע"מ
)ח"פ 51-244892-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 23.3.2017, בשעה 10.00, אצל עו"ד נטע גל, רח' רוטשילד 81, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל שם טוב, מפרק  

שניידר יעקב ואריאל הסעות בע"מ
)ח"פ 51-449266-9(

)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 
תתכנס ביום 24.3.2017, בשעה 12.00, במשרדה הרשום של החברה, 
רח' היסמין 29, חדרה,  לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב שניידר, מפרק  

פאקוטים בע"מ
)ח"פ 51-498292-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.3.2017, בשעה 12.00, במשרדי זיסמן, אהרוני, גייר 
קומה 8, תל אביב, לשם  רוטשילד 45-41,  דין, שד'  עורכי  ושות', 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

נמרוד אנגל בק, מפרק  

החברה לניהול פינוי בינוי ד.ס. בע"מ
)ח"פ 51-464854-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,14.00 בשעה   ,1.4.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דרך מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי נוה, עו"ד, מפרק  



3357 ילקוט הפרסומים 7444, י"ב בשבט התשע"ז, 8.2.2017 

גרין ספייס בע"מ
)ח"פ 51-336976-9(

)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 
תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, במשרדי המפרק, רח' 
שילה 7, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף דלומי, מפרק  

אקווה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-408675-0(

)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 14.3.2017, בשעה 11.00, במשרדי הרצוג, פוקס, נאמן 
ושות', רח' ויצמן 4, בית אסיה, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו"ד, מפרק  

אקווה השקעות בע"מ
)ח"פ 51-408675-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפת נושים סופית

ו–338   )4(327 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
נושים סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14.3.2017, בשעה 
11.30, במשרדי הרצוג, פוקס, נאמן ושות', רח' ויצמן 4, בית אסיה, 
תל אביב. במסגרת האסיפה, יוצג לפני נושי החברה הדוח הסופי 
של החברה המפרט כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי 

החברה וכן יושמעו ביאורים נוספים מאת המפרק.

אשר דובב, עו"ד, מפרק  

סלטריון הלת'קייר ישראל בע"מ
)ח"פ 51-500407-5(

)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 20.3.2017, בשעה 11.00, במשרדי הרצוג, פוקס, נאמן 
ושות', רח' ויצמן 4, בית אסיה, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו"ד, מפרק  

א.א. סקאי יזמות בנדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-522824-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27.4.2017, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' 
שלמה המלך 16, הוד השרון,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איה רובין, מפרקת  

מלהאפ בע"מ
)ח"פ 51-505208-2(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 29.4.2017, בשעה 15.00, אצל עו"ד שילת, רח' 
ז'בוטינסקי 134, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר בן שטרית, מפרק  

מפעל לבתי מלאכה ותעשיה בע"מ
)ח"פ 51-003767-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.2.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  אברהם,  רמי  הדר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

שפינוזה 4, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

הדר רמי אברהם, מפרק

מפעל לבתי מלאכה ותעשיה בע"מ
)ח"פ 51-003767-4(

)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 26.4.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' שפינוזה 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
הדר רמי אברהם, מפרק  
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אלי סורזון, מפרק

סלימדיקס בע"מ
)ח"פ 51-399099-4(

)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 21.3.2017, בשעה 9.00, במשרדי קסניה ונצ'ר קפיטל 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,76 אלון  יגאל  רח'  בע"מ, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי סורזון, מפרק  

מרקון בע"מ
)ח"פ 51-090618-3(

פארמהווט בע"מ
)ח"פ 51-148162-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.1.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברות מרצון ולמנות את יובל אלפן, מרח' האורן 18, 

אורנית, למפרק החברות.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יובל אלפן, מפרק

מרקון בע"מ
)ח"פ 51-090618-3(

פארמהווט בע"מ
)ח"פ 51-148162-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברות הנ"ל 
 ,18 תתכנס ביום 21.3.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' האורן 
אורנית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברות,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברות.

יובל אלפן, מפרק  

אלסינור חברה להשקעות )1997( בע"מ
)ח"פ 51-256741-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,12.00 בשעה   ,15.3.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' לינקולן 20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יסמין ראובני, מפרקת  

גת - חן ניהול בע"מ
)ח"פ 51-248498-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 22.3.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דיזנגוף 78, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עמוס רון, מפרק  

קלברינו גפני אדריכלים בע"מ
)ח"פ 51-449332-9(

)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 
תתכנס ביום 23.3.2017, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' ה' באייר 7, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

טלי גיל קלברינו, מפרקת  

סלימדיקס בע"מ
)ח"פ 51-399099-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.1.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי סורזון, אצל קסניה ונצ'ר 

קפיטל בע"מ, רח' יגאל אלון 76, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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הנחושת  רח'   ,B-WELL אצל   ,9.00 בשעה   ,21.3.2017 ביום 
4, רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מעוז רם, מפרק  

תובל 2000 סוכנות לביטוח )1997( בע"מ
)ח"פ 51-247109-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידן קמיל, 

מרח' הכפר 10, קריית אונו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עידן קמיל, עו"ד, מפרק

תובל 2000 סוכנות לביטוח )1997( בע"מ
)ח"פ 51-247109-5(

)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 
קיבוץ  החברה,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,15.3.2017 ביום  תתכנס 
בארות יצחק, פאואר סנטר 1, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידן קמיל, עו"ד, מפרק  

פ3 - פולימרים, פלסטיקה ואריזות
)ע"ר 58-053848-6(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 5.1.2017, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
מרצון ולמנות את עו"ד אמיר לויצקי, מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב, 

למפרק העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אמיר לויצקי, עו"ד, מפרק

שרפקיט תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-440137-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2017, התקבלה 
ולמנות את גלעד חן, מרח'  החלטה לפרק את החברה מרצון 

חטיבת יפתח 193, כרמיאל, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גלעד חן, מפרק

שרפקיט תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-440137-1(

)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 
המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,21.3.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של  דוח  לשם הגשת  כרמיאל,   ,193 יפתח  חטיבת  רח' 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

גלעד חן, מפרק  

טאפויה בע"מ
)ח"פ 51-525517-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2017, התקבלה החלטה 
 ,B-WELL לפרק את החברה מרצון ולמנות את מעוז רם, אצל

רח' הנחושת 4, רמת החייל, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מעוז רם, מפרק

טאפויה בע"מ
)ח"פ 51-525517-2(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
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ג. ענבל יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-286945-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוטי גולדשטיין, מרח' 

החבצלת 38, קריית עקרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוטי גולדשטיין, עו"ד, מפרק

ד.א.ב.ר אחזקות ובנין בע"מ
)ח"פ 51-434264-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוטי גולדשטיין, מרח' 

החבצלת 38, קריית עקרון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוטי גולדשטיין, עו"ד, מפרק

יקבי ארפי בע"מ
)ח"פ 51-468305-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק החברה וכינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.1.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי למנות את אוליביה ארפי, מרח' האלון 14, 
רעננה, טל' 054-7673542, למפרק החברה, במקום מפרק החברה 

המנוח יואל אנסבכר.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,25.5.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11.00, במשרד רו"ח BDO, רח' ז'בוטינסקי 168, בני ברק, 

בולרו אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-432046-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2017, התקבלה 
רזניק,  מרדכי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' חביבה רייך 13, רעננה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מרדכי רזניק, מפרק

לוגי-דיאט בע"מ
)ח"פ 51-423558-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.1.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנה ארוניס, מרח' לודיוב 

3/32, פתח תקווה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אנה ארוניס, מפרקת

נקסטופ מדיה 2014 בע"מ
)ח"פ 51-503743-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר סער, מרח' זבוטינסקי 21, 

גבעתיים, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניר סער, מפרק
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אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה,  מקיבוץ   ,55-024085-7 ש"מ 
תשמש כשותף המוגבל של השותפות במקום השותף המוגבל 

היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילנה לוצקי          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

רנן סאן
)ש"מ 55-023620-2(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה   נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  בשותפות,  המוגבל  31.1.2017, השותף 
חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   55-024085-7 ש"מ 
להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו באה ערבה, משקים אנד 
פרטנרס, ש"מ 55-027113-4, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, 
השותף  במקום  השותפות  של  המוגבל  כשותף  תשמש  אשר 

המוגבל היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילת קריזה          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

קרינאת סאן
)ש"מ 55-023881-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה   נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  בשותפות,  המוגבל  31.1.2017, השותף 
חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   55-024085-7 ש"מ 
להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו באה ערבה, משקים אנד 
פרטנרס, ש"מ 55-027113-4, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, 
השותף  במקום  השותפות  של  המוגבל  כשותף  תשמש  אשר 

המוגבל היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילת קריזה          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

עוזה סאן
)ש"מ 55-023799-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה   נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  בשותפות,  המוגבל  31.1.2017, השותף 
חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   55-024085-7 ש"מ 
להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו באה ערבה, משקים אנד 
פרטנרס, ש"מ 55-027113-4, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, 
השותף  במקום  השותפות  של  המוגבל  כשותף  תשמש  אשר 

המוגבל היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילת קריזה          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.
אוליביה ארפי, מפרק

חלקה 21 בגוש 6159 בע"מ
)ח"פ 51-022091-6(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

כי באסיפה הכללית של החברה הנ"ל  בזה הודעה  ניתנת 
מיום 8.1.2017, התקבלה החלטה במניין חוקי להפסיק את הליכי 
פירוק החברה מרצון ולבטל את מינויה של מפרקת החברה חנה 

שורץ.
חנה שורץ, דירקטורית

ר.ק מתן
)ש"מ 55-021945-5(

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,27.11.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ח"פ  בע"מ,  והשקעות  נכסים  עירוני  ב.  המוגבל   השותף 
בשותפות  מוגבל  כשותף  חלקו  מלוא  את  העביר   ,51-353661-5
)המהווה 150 שקלים חדשים בהון השותפות(, לירון שלו בע"מ, 

ח"פ 51-454034-3.
יואב בר–נתן, עו"ד
בא כוח השותפות

תראבין סאן
)ש"מ 55-023733-3(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
 15.1.2017, השותף המוגבל בשותפות, ערבה אנרגיה בע"מ, ח"פ 
להיות  חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   51-474142-0
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  באה  ובמקומו  בשותפות  מוגבל  שותף 
אשר   ,88840 איילות  ד"נ  קטורה,  מקיבוץ   ,55-024085-7 ש"מ 
תשמש כשותף המוגבל של השותפות במקום השותף המוגבל 

היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילנה לוצקי          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

תלמי יפה סאן
)ש"מ 55-023793-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
 15.1.2017, השותף המוגבל בשותפות, ערבה אנרגיה בע"מ, ח"פ 
להיות  חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   51-474142-0
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  באה  ובמקומו  בשותפות  מוגבל  שותף 
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חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   55-024085-7 ש"מ 
להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו באה ערבה, משקים אנד 
פרטנרס, ש"מ 55-027113-4, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, 
השותף  במקום  השותפות  של  המוגבל  כשותף  תשמש  אשר 

המוגבל היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילת קריזה          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

כמהין סאן
)ש"מ 55-023878-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה   נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  בשותפות,  המוגבל  31.1.2017, השותף 
חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   55-024085-7 ש"מ 
להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו באה ערבה, משקים אנד 
פרטנרס, ש"מ 55-027113-4, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, 
השותף  במקום  השותפות  של  המוגבל  כשותף  תשמש  אשר 

המוגבל היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילת קריזה          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

יכיני סאן 2א'
)ש"מ 55-023879-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה   נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  בשותפות,  המוגבל  31.1.2017, השותף 
חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   55-024085-7 ש"מ 
להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו באה ערבה, משקים אנד 
פרטנרס, ש"מ 55-027113-4, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, 
השותף  במקום  השותפות  של  המוגבל  כשותף  תשמש  אשר 

המוגבל היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילת קריזה          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

דורות סאן
)ש"מ 55-023794-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה   נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  בשותפות,  המוגבל  31.1.2017, השותף 
חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   55-024085-7 ש"מ 
להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו באה ערבה, משקים אנד 
פרטנרס, ש"מ 55-027113-4, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, 
השותף  במקום  השותפות  של  המוגבל  כשותף  תשמש  אשר 

המוגבל היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילת קריזה          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

מסילות סאן )רוף(
)ש"מ 55-023756-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה   נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  בשותפות,  המוגבל  31.1.2017, השותף 
חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   55-024085-7 ש"מ 
להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו באה ערבה, משקים אנד 
פרטנרס, ש"מ 55-027113-4, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, 
השותף  במקום  השותפות  של  המוגבל  כשותף  תשמש  אשר 

המוגבל היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילת קריזה          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

מסילות נורת' סאן
)ש"מ 55-023761-4(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה   נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  בשותפות,  המוגבל  31.1.2017, השותף 
חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   55-024085-7 ש"מ 
להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו באה ערבה, משקים אנד 
פרטנרס, ש"מ 55-027113-4, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, 
השותף  במקום  השותפות  של  המוגבל  כשותף  תשמש  אשר 

המוגבל היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילת קריזה          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

לוטן סאן
)ש"מ 55-023734-1(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה   נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  בשותפות,  המוגבל  31.1.2017, השותף 
חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   55-024085-7 ש"מ 
להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו באה ערבה, משקים אנד 
פרטנרס, ש"מ 55-027113-4, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, 
השותף  במקום  השותפות  של  המוגבל  כשותף  תשמש  אשר 

המוגבל היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילת קריזה          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

להב סאן
)ש"מ 55-023732-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה   נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  בשותפות,  המוגבל  31.1.2017, השותף 
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הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, בתיק פש"ר 62382-10-15

שם החייב: נאטור מאהר.

 ,23 בגין  ומענו: עו"ד מרדכי מיכאלי, מדרך מנחם  שם הנאמן 
תל אביב.

סוג הדיבידנד: נושים בדין קדימה ונושים בדין רגיל.

אחוז הדיבידנד: 100% לנושים בדין קדימה וכן 30% דיבידנד 
לנושים בדין רגיל.

מרדכי מיכאלי, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון ואחרון
בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, בתיק פש"ר 3021/09

שם החייב: יפתח לב.

שם הנאמן ומענו: עו"ד יריב שי ישינובסקי, מרח' לינקולן 20, תל 
אביב 6713412, טל' 03-7611611, פקס' 03-7611655.

סוג הדיבידנד: רגיל.

אחוז הדיבידנד: כ–30% ברוטו לנושים בדין רגיל.
מועד הכרזת הדיבידנד: 19.12.2017.

כרמית ליבוביץ, עו"ד
           באת כוח הנאמן

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון ואחרון
בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, בתיק פש"ר 9430-10-10

שם החייב: סרגיי אהרונוב.

שם הנאמן ומענו: עו"ד יריב שי ישינובסקי, מרח' לינקולן 20, תל 
אביב 6713412, טל' 03-7611611, פקס' 03-7611655.

סוג הדיבידנד: רגיל.

אחוז הדיבידנד: כ–50% ברוטו בדין קדימה.
מועד הכרזת הדיבידנד: 3.1.2017.

כרמית ליבוביץ, עו"ד
               באת כוח הנאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי מחוז מרכז, בתיק פר"ק 52538-09-12

שם החייבת: דוד כדורי בע"מ, ח"פ 51-376148-6 )בפירוק(.

 ,23 בגין  מנחם  מדרך  יצחק,  אופיר  עו"ד  ומענו:  המפרק  שם 
מגדל לוינשטין, קומה 5, תל אביב, טל' 073-7803606, פקס' 

.073-7803605

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל 
שטרם הגישו תביעות חוב למפרק ו/או לא ביססו את טענותיהם, 
זו, יחלק  ימים מיום פרסום הודעה  שאם לא יעשו כך בתוך 7 
כפי  החייבת  לנושי  והסופי  הראשון  הדיבידנד  את  המפרק 
שאושר על ידי בית המשפט ביום 31.7.2016, ועל פי דין, וזאת בלי 
להתחשב בטענותיהם. יובהר כי המפרק בכל מקרה אינו מתחייב 

לקבל תביעות חוב שיודשו, ככל שיוגשו, או לאשרן.

אופיר יצחק, עו"ד, מפרק

בית קמה סאן 2א'
)ש"מ 55-023880-2(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה   נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  בשותפות,  המוגבל  31.1.2017, השותף 
חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   55-024085-7 ש"מ 
להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו באה ערבה, משקים אנד 
פרטנרס, ש"מ 55-027113-4, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, 
השותף  במקום  השותפות  של  המוגבל  כשותף  תשמש  אשר 

המוגבל היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילת קריזה          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

תלמי יפה סאן
)ש"מ 55-023793-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה   נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  בשותפות,  המוגבל  31.1.2017, השותף 
חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   55-024085-7 ש"מ 
להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו באה ערבה, משקים אנד 
פרטנרס, ש"מ 55-027113-4, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, 
השותף  במקום  השותפות  של  המוגבל  כשותף  תשמש  אשר 

המוגבל היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילת קריזה          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

תראבין סאן
)ש"מ 55-023733-3(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

ו–60   48 סעיפים  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה   נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
אחזקות,  אנרגיה  ערבה  בשותפות,  המוגבל  31.1.2017, השותף 
חדל  היוצא(,  המוגבל  השותף   - )להלן   55-024085-7 ש"מ 
להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו באה ערבה, משקים אנד 
פרטנרס, ש"מ 55-027113-4, מקיבוץ קטורה, ד"נ איילות 88840, 
השותף  במקום  השותפות  של  המוגבל  כשותף  תשמש  אשר 

המוגבל היוצא )מחזיקה ב–99.99% מהזכויות בשותפות(.

אילת קריזה          שחר בן–מויאל
ת ו פ ת ו ש ב ה  מ י ת ח י  ש ר ו מ      

מ.ל.ג השקעות
)ש"מ 55-027236-3(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הכללי  השותף  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף  העביר   ,25.1.2017 ביום  כי  בזה  מודיע  השותפות  של 
המוגבל בשותפות, דורי בנבניסטי, 36.84% מהזכויות והחובות 

שלו בשותפות לידי איהב סרחאן.
אורי מור, מורשה חתימה בשותפות
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בהתאם  חדשים,  שקלים  מיליון  כ–1  של  סך  הדיבידנד:  סוג 
לאישור בית המשפט מיום 1.1.2017, שישולם לנושי החברה 

בהתאם לדיני הקדימה.
אליעזר שפלר, רו"ח
המנהל המיוחד

רגבים עובדים זרים לבניין בע"מ 

 )ח"פ 514053768(

ר.צ. דיסקברי אחזקות בע"מ 
 )ח"פ 512964909(

)בפירוק מרצון(

תיקון הודעות בדבר אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה כי האסיפה הסופית של החברות הנ"ל 
תתכנס בשעה 18.00, ולא כפי שפורסם בילקוט הפרסומים 7428, 

התשע"ז, עמ' 2589. אין שינוי ביום האסיפה.

אדר קוריאט, עו"ד
באת כוח המפרק

_________________

תיקון טעות
שפורסמה  הממשלה1,  חוק–יסוד:  לפי  סמכויות  באצילת 
בילקוט הפרסומים 7156, התשע"ו, עמ' 1440, לעניין חוק שירות 
ו–)ב("  63)א(  סעיפים  "לפי  במקום  התשי"ט-21959,  התעסוקה, 

צריך להיות "לפי סעיפים 63)א( עד )ד(".

)חמ 3-17-ה1(
 

הודעה על חלוקת דיבידנד בדין קדימה
בבית המשפט המחוזי מרכז לוד, בתיק פר"ק 48472-02-14

שם החייב: חברת מ.א.צ )כפר סבא( ניהול מסעדות 2008 בע"מ, 
ח"פ 51-414747-9, וחברת ש.צ.א.מ אחזקות וניהול בע"מ, 

ח"פ 51-396854-5.

שם הנאמן ומענו: עו"ד אביחי ורדי, רח' דרך בן גוריון 2, מגדל 
ב.ס.ר 1, קומה 4, רמת גן, טל' 03-7526633, פקס' 03-7526888.

סוג הדיבידנד: דין קדימה.

אחוז הדיבידנד: בהתאם להוראות סעיף 354 לחוק החברות.

אביחי נ' ורדי, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 19427-08-15

שם החייב ומענו: אחמד חלייחל, גוש חלב 13872.

משלח יד: קצב.

שם הנאמן ומענו: עו"ד איתן שווץ, מרח' יפו 51, חיפה.

סוג הדיבידנד: ראשון וסופי.

אחוז הדיבידנד: 40%.
איתן שווץ, עו"ד, נאמן

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לנושים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פר"ק 2114/09 ו–2534/09, 

תיק פ"ח 50933

שם החייבת: אירית ליין בע"מ )בפירוק(, ח"פ 51-343973-7.

משלח יד: רשת אופנה.

שם המנהל המיוחד ומענו: רו"ח אליעזר שפלר, דרך מנחם בגין 48, 
תל אביב.

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

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

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
מיקום הדיוןהדיון

שעת 
הדיון

 יוספטל 32,אברהם אפללו
בת ים

לשכת הוצל"פ 01996288093.5.201721.5.2017תל אביב
פתח תקווה

11:00

עזרא הסופר 17, זהבה ששו
תל אביב

 לשכת הוצל"פ01964633463.5.20174.6.2017תל אביב
תל אביב

9:30

 דרך מנחם בגיןבן חמו הלן
58, פתח תקווה

לשכת הוצל"פ 20999580662.5.201711.5.2017נתניה
בנתניה

9:30

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

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




