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מינוי נציגת שרת המשפטים במועצה הארצית
לתכנון ולבנייה

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק הערבות ,התשכ"ז1967-
אני מודיעה בהתאם לסעיף  20לחוק הערבות,
התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,כי עקב עליית המדד ,חל ביום
כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  )2014שינוי בסכומים הנקובים
בהגדרה "ערב מוגן" שבסעיף  19לחוק כדלקמן:
(א) הסכום הנקוב בסעיף  )1(19לחוק הוא  89,311.66שקלים
חדשים;
(ב) הסכום הנקוב בסעיף (19ב) לחוק הוא  744,263.82שקלים
חדשים.
ד' באדר ב' התשע"ד ( 6במרס )2014
(חמ )3-4193
1

ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;46התשנ"ח ,עמ'  ;2י"פ התשע"ג ,עמ' .2500

מינוי חברות לוועדת מומחים
לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים,
התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (4א) לחוק מניעת העסקה של
עברייני מין במוסדות מסוימים ,התשס"א ,12001-ולאחר
התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ,אני ממנה
את שרה בן דוד 2ואת גליה ניב ,לחברות בוועדת מומחים לפי
הסעיף האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ט באדר א' התשע"ד ( 19בפברואר )2014
(חמ )3-3767
ציפי לבני
שרת המשפטים
 1ס"ח התשס"א ,עמ' 509
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .4094

מינוי באת כוח שרת המשפטים במועצה
להכוונת פעולות הקרן
לפי תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול
בנכסים שחולטו) ,התש"ן1990-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (11א)( )4לתקנות הסמים
המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו),
התש"ן( 11990-להלן  -התקנות) ,אני ממנה את מיכל כהן,
לבאת כוח שרת המשפטים במועצה להכוונת פעולות הקרן לפי
התקנות ,לעניין נכס כאמור בתקנה (11א) לתקנות ,במקומה של
יעל חוב טייב.2
כ"ד באדר א' התשע"ד ( 24בפברואר )2014
(חמ )3-2200
ציפי לבני
שרת המשפטים
 1ק"ת התש"ן ,עמ'  ;812התשע"א ,עמ' .1170
 2י"פ התשע"ג ,עמ' .5860
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לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב)( )2לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את אמי פלמור הרץ ,המנהלת
הכללית של משרד המשפטים ,לנציגתי במועצה הארצית
לתכנון ולבנייה ,במקומו של גיא רוטקופף.2
ט' באדר א' התשע"ד ( 9בפברואר )2014
(חמ -3-7ה)1
1
3

ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשל"ו ,עמ' .253
י"פ התשע"ב ,עמ' .5395

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה  -חובות
דיווח ומרשם) ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (22ג) לחוק הגנת הסביבה
(פליטות והעברות לסביבה  -חובות דיווח ומרשם),
התשע"ב( 12012-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב עליית המדד
שפורסם בדצמבר  2013לעומת המדד שפורסם במרס ,2012
התעדכנו סכומי העיצום הכספי כאמור בסעיף  16לחוק והם
החל ביום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  ,)2014כמפורט להלן:
( )1ליחיד  10,340 -שקלים חדשים;
( )2לתאגיד  103,380 -שקלים חדשים.
י"ב בשבט התשע"ד ( 13בינואר )2014
(חמ )3-4608
אורי שלהב
הרשם
1

ס"ח התשע"ב ,עמ' .238

הודעה על בחירת נציגים בוועדה המקומית
לתכנון ובנייה עירון
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיף  19ו– 22לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-עיירית אום אל פחם מודיעה בזה כי בישיבת
מועצת העיר הרגילה מס'  1/2014מיום י"א באדר א' (11
בפברואר  )2014בחרה את נציגיה בוועדה המקומית לתכנון
ובנייה עירון ,כדלקמן:
וסאם אגברייה
עלי מחאג'נה
מוחמד מחמיד
יוסף אגברייה
פתחי מחמיד
תאופיק גברין.
א' באדר ב' התשע"ד ( 3במרס )2014
(חמ -3-7ה)3
כאלד מוחמד אגברייה
ראש עיריית אום אל פחם
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מחוז מרכז
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :כפר סבא
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס':
כס /62 /3 /ד
שם התכנית :שימוש חריג ומבנים חורגים.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה – ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומית מס' :כס /62 /3 /ד שהודעה על דבר הפקדתה
פורסמה בעיתונים בתאריך  19/12/1991ובילקוט
הפרסומים  ,3333התשנא ,עמוד  ,6163בתאריך
.13/12/1991
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר סבא.
גושים וחלקות:
גוש 2339 :חלקות במלואן.13 ,13 :
עיקרי הוראות התכנית:
רשימת בנינים וקרקעות המהווים מבנה חורג ושימוש
חורג מהוראת תכנית כס 62 /3/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט פרסומים  6312מיום .69.13.11
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה
 16331טלפון ,13-9133319 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא ,ויצמן  131כפר סבא
 33111טלפון19-1239111 :
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :לוד
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
לד1 /652 /
שם התכנית :מתחם עתיקות "פסיפס לוד".
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :לד.1 /312 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
לד336 /
שינוי
לד1111 /
שינוי
לד6 /613 /
שינוי
לד1 /11 /
שינוי
לד1 /361 /
שינוי
לד /3 /61 /ב
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :לוד.

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

גושים וחלקות:
גוש 3913 :חלקי חלקות.16 ,11 - 39 ,33 - 31 :
גוש 3119 :חלקי חלקות.13 :
גוש 3161 :חלקי חלקות.93 ,11 ,13 ,61 :
גוש 3133 :חלקות במלואן.166 :
גוש 3133 :חלקי חלקות.113 ,119 - 112 ,116 ,93 ,91 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד הקרקע משטח המוגדר כדרך ,שטח ציבורי
פתוח ,חקלאות ומגורים לשטח המיועד למבנים ומוסדות
ציבור ,דרך מוצעת ,שטח ציבורי פתוח ,חניון ומגורים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שימור ופיתוח אתר עתיקות.
 .6קביעת השימושים המותרים בשטח המיועד למבנים
ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי לצורך שימור אתר פסיפס
לוד והצגתו לציבור.
 .3קביעת הוראות בנייה בשטח המיועד למבנים
ומוסדות ציבור לתרבות ופנאי.
 .3קביעת הוראות לפיתוח שטח ציבורי פתוח באתר
העתיקות  -כיכר עירונית מגוננת ועתודה להרחבת
החפירה הארכיאולוגית.
 .1קביעת הוראות לפיתוח מגרש חניה מגונן אשר
ישתלב בפיתוחו הנופי בקרבתו לערוץ נחל איילון.
 .2קביעת הוראות ומתן הנחיות לפיתוח סביבתי.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 12/11/6116ובילקוט הפרסומים  ,2312התשעב,
עמוד  ,1223בתאריך .12/13/6116
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה 16331
טלפון .13-9133319 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה לוד ,ככר קומנדו  1לוד  11113טלפון:
 ,13-9619921וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :נתניה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
נת67 /057 /
שם התכנית :מול הפארק  -עמליה הקטנה -מזרח נתניה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1921כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נתניה מופקדת תכנית מתאר מקומית
מס' :נת.31 /111 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
נת /במ1 /
שינוי
נת /111 /א
שינוי
נת /מק /92 /1 /311 /ב
שינוי
נת1 /311 /
שינוי

4503

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :נתניה רחוב :דרך הפארק .61 -19
התכנית ממוקמת במזרח נתניה סמוך לחורשת
הסרג'נטים ולשכונת עמליה.
גושים וחלקות:
גוש 3131 :חלקי חלקות.19 :
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד ותוספת זכויות בנייה להקמת שני מבנים
חדשים למגורים משולבים עם מסחר ושטח לשימוש
הציבור.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד מאזור מגורים מיוחד לאזור מגורים,
מסחר ומבנים מוסדות ציבור.
ב .הגדלת שטחים עיקריים מ 3112 -מ"ר ל 3311 -מ"ר
מגורים ( 311מ"ר מתוכם לפנאי)  1331 +מ"ר מרפסות
 111 +מ"ר מסחר  111 +מ"ר שטח לשימוש הציבור.
ג .הגדלת מספר יחידות דיור מ 61 -ל 22 -יח"ד.
ד .הגדלת מס' קומות ממרתף  6-3 +ק' ל 6 -קומות
מרתף  +קומות קרקע כפולה הכוללת ק' ביניים  +קומת
פנאי  3 +ק' במבנה אחד ו 16 -קומות במבנה השני +
 6קומות חלקיות  +קומה טכני.
ה .קביעת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל.
ו .קביעת הוראות ומגבלות בנייה.
ז .שינוי קווי בנין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  111לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  16331טלפון:
 .13-9133319העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה נתניה ,הצורן  2נתניה 36339
טלפון19-3213111 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1939 -
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מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :ראשון לציון
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
רצ20 /15 /1 /
שם התכנית :תכנית שינוי מתאר מס' רצ20 /15 /1 /
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :רצ21 /11 /1 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
רצ1 /1 /
שינוי
תמא6 /3 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :ראשון לציון.
א.ת .צפון מזרח ראשל"צ
גושים וחלקות:
גוש 3931 :חלקי חלקות.33 ,69 ,9 ,1 :
גוש 3933 :חלקות במלואן,33 - 36 ,31 - 31 ,36 - 62 :
.92 - 91 ,32 - 13 ,11 ,21 ,11
גוש 3933 :חלקי חלקות,31 ,63 ,13 ,11 - 1 ,3 - 1 :
.33 - 31 ,11 ,29 - 21
מטרת התכנית:
.1שינוי ייעוד משטח חקלאי ,לאזור תעשיה משולב עם
ובלי חזית מסחרית ,לשטח לבנייני ציבור ,לשטח ציבורי
פתוח עם ובלי חניה ולשטח מתקנים הנדסיים.
 .6קביעת שטח לדרכים חדשות.
 .3קביעת קווי בנין ,הוראות ,זכויות בנייה ,תכליות
ושימושים בכל מגרש ומגרש.
 .3קביעת הוראות ותנאים בדבר מתן היתרי בנייה.
 .1קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית איחוד וחלוקה
עפ"י פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה בסמכות
הועדה מקומית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/16/6119ובילקוט הפרסומים  ,2116התשע ,עמוד
 ,1211בתאריך .61/11/6111
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה 16331
טלפון .13-9133319 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ולבנייה ראשון לציון ,הכרמל  61ראשון לציון 11623
טלפון ,13-9131111 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :זמורה
הודעה בדבר היתרים וחלוקה בתקופת ביניים
שם תכנית :תכנית מתארית לתכנון מחדש של אזור
צומת בילו קריית עקרון.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  13לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה – ,1921כי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר
בניה ו/או היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט
של חלוקת קרקע בתחום תכנית מס' זמ311 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
אזור צומת בילו
גושים וחלקות:
גוש 3191 :חלקות במלואן,111 ,111,112 ,131 :
,111 ,111 ,119 ,161 ,111 ,122-111 ,116-113
,319 ,312 ,313, ,311-316 ,613-621 ,116 ,113
 ,361-331 ,363 ,366 ,361חלקי חלקות319 :
גוש 3191 :חלקי חלקות.319 :
גוש 3311 :חלקות במלואן.112 - 113 ,111-111 ,116 :
גוש 3311 :חלקי חלקות.163 ,116 :
גוש 3313 :חלקות במלואן.93 ,33 ,13 :
גוש 1111 :חלקות במלואן.33 :
גוש 1111 :חלקות במלואן.169 :
גוש 1113 :חלקות במלואן.31 ,19 :
מטרת התכנית:
התכנית הנ"ל תשנה את התכניות החלות על המקרקעין
ובמסגרתה יקבעו ייעודי קרקע שונים וזכויות בניה שונות.
תנאים מעודכנים לפי החלטת ועדה מחוזית מיום
:63.1.13
 .1לא יינתנו היתרים לשימושים חורגים במתחם
התכנית.
 .6על אף האמור בסעיף  1תהיה הועדה המקומית
רשאית לאשר שימושים חורגים לצורכי ציבור,
לגנים ,למבנים לצרכי חינוך דת ותרבות ,לשטחי
חניה למוסדות קהילתיים ,למרפאות קופות
חולים ,למשרדי רופאים ולאולמות שמחה.
 .3בנוסף לאמור בסעיפים  1-6לעיל ומבלי לגרוע
מהם ,לא יינתנו היתרי בניה למבנים חדשים או
לתוספות בנייה במבנים קיימים בשטחים הבאים:
א .בשטח הנמצא ממזרח לצומת דרכים מס'
 31ו( 311-מתחם  3בנספח א') למעט
שיפורים מינוריים הנדרשים לתפקודו של
בנין תדמור ,כגון :עבודות פיתוח ,שיפורי
נגישות ושיפוצים פנימיים.
ב .בשטח התחום בין מסדרון החשמל
המסומן בתוכנית זמ/בת 369/לדרך 31
ובכלל זה כל תחום תכנית זמ 33/על
שינוייה ( מתחם  3בנספח א' ).
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ג .בשטח בתחום מגרשים 61 ,61 ,11 ,12
בתכנית זמ/בת( 369/מתחם  1בנספח א').
תוקף התנאים יהיה ל 63 -חודשים ממועד החלטת
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז מיום
 11.6.13או עד הפקדת תכנית זמ ,311/המוקדם מבין
שניהם.
כל מעונין רשאי לעיין בתנאים ,במשרדי :הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שד הרצל 91
רמלה  16331טלפון ,13-9133319 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ובניה זמורה ,ביל"ו סנטר קריית עקרון
 11111טלפון ,13-9313133 :כל מעונין ,בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
על ידי התנאים ,רשאי על פי סעיף  13לחוק להגיש ערר
אל המועצה הארצית לתכנון ולבניה קפלן  ,6ירושלים
 ,91121טלפון  16-2111131או .16-2111192
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :מזרח השרון
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס':
מש7 /1 /0 /
שם התכנית :מתאר קלנסואה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה – ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומית מס' :מש 1 /1 /1 /שהודעה על דבר הפקדתה
ובילקוט הפרסומים  ,3231התשמט ,עמוד ,6331
בתאריך .62/13/1939
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :קלנסווה.
גושים וחלקות:
גושים בשלמות,1329 ,1323 ,1326 ,1321 ,1319 :
.1331 ,1313 ,1313 ,1316 ,1311
גוש 1363 :חלקות במלואן.32 :
גוש 1363 :חלקות במלואן.1 :
גוש 1361 :חלקות במלואן.3 - 6 :
גוש 1313:פרט לחלקות 3,3
גוש 1321 :חלקות במלואן.69 - 61 ,63 - 61 ,1 :
גוש 1321 :חלקי חלקות.63 ,1 :
גוש 1323 :חלקות במלואן.11 - 32 ,31 ,33 ,33 - 1 :
גוש 1323 :חלקי חלקות.13 - 16 ,33 - 33 ,32 - 33 :
גוש  1322החלק הנמצא צפונה לחלקה .23
גוש 1321 :חלקות במלואן.1 :
גוש 1321 :חלקי חלקות.11 :
גוש 1311 :חלקות במלואן.66 - 3 ,2 - 3 :
גוש 1311 :חלקי חלקות.63 :
גוש 1311 :חלקות במלואן,33 - 11 ,13 - 11 ,3 - 3 :
.39 - 31
גוש 1311 :חלקי חלקות.31 ,12 - 11 :
גוש 1311 :חלקות במלואן.13 ,2 :
גוש 1311 :חלקי חלקות.11 - 11 ,1 :
גוש 3111 :חלקות במלואן.1 :
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מטרת התכנית:
א .קומפילציה של תכניות בנין ערים מפורטות.
ב .קביעת אזורים לשימושים ולתכליות השונות
הדרושות ליישוב :למגורים ,לעיבוד חקלאי,
לתעשייה ולמלאכה ,למסחר ,לשטחי רווחה
לציבור ,לדרכים ושבילים ,לספורט ,לבתי עלמין,
אתר לסילוק אשפה ופסולת.
ג .שפור מערכת התנועה בתוך הישוב.
ד .קביעת תנאים לבנייה ולשימוש בקרקע ובבניינים
לרבות צפיפות הבניה.
ה .פתוח מרחב התכנון של המועצה המקומית,
הבטחת שירותים נאותים ,תעסוקה ושיפור איכות
החיים לתושבי המקום.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה
 16331טלפון ,13-9133319 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מזרח השרון ,רח 163 13
קלנסווה  36331טלפון ,19-3131136 :כל מעוניין
רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
משרד הפנים. www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :מצפה אפק
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס':
ממ1 /5167 /
שם התכנית :מבנה מגורים בצומת רח' הנגב
ורח' הרי יהודה.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומית מס' :ממ 1 /1161 /שהודעה על דבר הפקדתה
פורסמה בעיתונים בתאריך  11/13/6111ובילקוט
הפרסומים  ,2131התשע ,עמוד  ,6139בתאריך
.63/13/6111
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ממ1163 /
שינוי
ממ991 /
כפיפות
תמא6 /3 /
כפיפות
ממ6 /991 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :גני תקוה רחוב :הרי יהודה.
רחוב :הנגב .פינת הרי יהודה מס' בית .16-2
שכונה :גן מגדל המים.
צפון  -רח' הרי יהודה
מזרח  -רח' הנגב
דרום  -חלקה 339
מערב  -חלקות .193 ,333 ,336
גושים וחלקות:
גוש 2161 :חלקות במלואן.192 - 191 :
גוש 2161 :חלקי חלקות.312 :
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מטרת התכנית:
הקמת מבנן מגורים ב' בן  36יחידות דיור.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מעורב מגורים ומסחר למגורים ב' ,לשביל
להולכי רגל ולהרחבת דרכים קיימות.
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים עפ"י פרק ג'
סימן ז' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה.
קביעת זכויות בנייה והוראות בינוי ופיתוח.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה
 16331טלפון ,13-9133319 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק ,גליס  9פתח תקוה
 39611טלפון ,13-9316111 :כל מעוניין רשאי לעיין
בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :מצפה אפק
הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס':
ממ1553 /
שם התכנית :הקמת  11יח"ד במבנה אחד על תא שטח
אחד ,במקום  2יח"ד בשתי חלקות בין רחובות אירי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה – ,1965בדבר דחיית תכנית מתאר
מקומית מס' :ממ 1113 /שהודעה על דבר הפקדתה
פורסמה בעיתונים בתאריך  19/16/6111ובילקוט
הפרסומים  ,2123התשעא ,עמוד  ,1636בתאריך
.61/11/6111
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ממ361 /
שינוי
ממ /1116 /א
שינוי
ממ1311 /
שינוי
ממ1336 /
שינוי
ממ6 /11113 /
כפיפות
תמא6 /3 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :באר יעקב רחוב :האיריס .13
יישוב :באר יעקב רחוב :השושנים . 13
גושים וחלקות:
גוש 3336 :חלקות במלואן.619 ,29 :
מטרת התכנית:
הקמת מבנן מגורים בן  11יח"ד בשטח התכנית.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי ייעוד מאזור מגורים א' ואזורים מגורים ב' לאזור
מגורים ב'.
 .6איחוד חלקה  29וחלקה  619בגוש  3336להקמת
מבנן משותף של  11יח"ד.
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 .3קביעת הוראות בנייה ,קווי בנין ,עקרונות בינוי
ותנאים למתן היתרי בנייה.
 .3קביעת שטחי בנייה מרביים ,מס' קומות מרבי ומס'
יח"ד מרבי.
 .1קביעת זיקת הנאה למעבר רכב והולכי רגל בתחום
המגרש.
 .2שינוי קו בנין קדמי מ 1-מ' ל 3-מ'  -כמסומן בתשריט.
 .1שינוי גובה מבנה מכסימלי מ 9.1-מ' מפני ה 1.11-ל-
 11.1מ' מפני ה.1.11-
 .3איחוד מגרשים בהסכמת בעלים לפי חוק התכנון
והבנייה פרק ג' ,סימן ז' לחוק.
 .9הריסת המבנים המסומנים להריסה.
התכנית האמורה נמצאת במשרדי :הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה
 16331טלפון ,13-9133319 :וכן במשרדי :ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק ,גליס  9פתח תקוה
 39611טלפון ,13-9316111 :כל מעוניין רשאי לעיין
בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :קסם
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
651-7162016
שם התכנית :תוספת באחוזי בנייה ובמספר הקומות.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1921כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קסם מופקדת תכנית מפורטת מס':
.311-1162113
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
אפ1111 /
שינוי
ק /מק /1111 /א
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר ברא .המגרש נמצא בגבולה הדרום מזרחי
של כפר ברא.
קואורדינטה X: 197587
קואורדינטה Y: 670644
גושים וחלקות:
גוש ,3396 :מוסדר ,חלקי חלקות.31 :
מטרת התכנית:
קביעת  3יחידות דיור במקום יחידה אחת מעל לקומת
חנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת  3יח"ד במקום יחידת דיור אחת.
 .6תוספת שלוש קומות שסך הכול  1קומות שאחת מהן
הינה קומת חנייה .קומת מגורים וקומת החניה יהיו
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מתחת לכניסה הקובעת ושלוש קומות יהיו מעל למפלס
הדרך.
 .3תוספת  166.61מ"ר שטח עיקרי ו 131 -מ"ר שטח
שירות.
 .3קביעת הוראות בנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  111לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  21ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה  16331טלפון:
 .13-9133319העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ובנייה קסם ,כפר קאסם כפר קאסם
 39931טלפון.13-9311396 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1939 -
מחוז :מרכז ,מרחב תכנון מקומי :קסם
הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
ק6 /3666 /
שם התכנית :הרחבה לבית קברות.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מתאר
מקומית מס' :ק.6 /3333 /
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
ק1 /3111 /
שינוי
תמא6 /3 /
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
יישוב :כפר קאסם.
כפר קאסם צפון מערב וכפר קאסם מזרח.
גושים וחלקות:
גוש 3311 :חלקי חלקות.99 ,33 :
גוש 3319 :חלקי חלקות.113 :
מגרשים:
 113בהתאם לתכנית ק.1 /3111 /
 111בהתאם לתכנית ק.1 /3111 /
מטרת התכנית:
הרחבת בית קברות על ידי שינוי ייעוד ממגורים לבית
קברות ,שינוי ייעוד משטח ספורט ותוספת זכויות בנייה.
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עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי ייעוד משטח ספורט למגורים ב'.
 שינוי ייעוד משטח ספורט לשטח ציבורי פתוח.
 שינוי ייעוד משטח ספורט לדרך מוצעת ודרך משולבת.
 שינוי ייעוד משטח מגורים ג' לבית קברות.
 תוספת של  693.1מ"ר שטח עיקרי למגורים.
 תוספת  3יחידות דיור ,סה"כ  2יחידות דיור.
 קביעת הוראות וזכויות בנייה.


הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 63/16/6116ובילקוט הפרסומים  ,2313התשעב,
עמוד  ,3163בתאריך .63/13/6116
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ,שד הרצל  91רמלה 16331
טלפון .13-9133319 :וכן במשרדי :ועדה מקומית לתכנון
ובנייה קסם ,כפר קאסם כפר קאסם  39931טלפון:
 ,13-9311396וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
רות יוסף
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז מרכז
מחוז דרום
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
6 /662 /73 /6
שם התכנית :מגרש  165א' רח' עין מור ,שחמון  - 8אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1921כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס':
3 /639 /13 /6
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /6במ611 /
שינוי
111 /16 /6
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מרחב תכנון מקומי  :אילת
הבניין ממוקם בפינה בין רחובות עין מור ובני ישראל.
קואורדינטה X: 193075
קואורדינטה Y: 384490
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
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גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 31191 :חלקי חלקות.11 ,16 :
גוש 31192 :חלקות במלואן.63 :
גוש 31192 :חלקי חלקות.13 ,11 :
מטרת התכנית:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המבקשת תוספת
זכויות בנייה בתא שטח  1611עבור דירת גג מס' 1
בבניין .A
בתכנית זו מוצע שינוי קווי בניין וביטול מעבר ציבורי בין
מגרשים  161ו 162-שאוחדו למגרש 161א' עפ"י
בתשריט איחוד מאושר.
עיקרי הוראות התכנית:
 תוספת זכויות בנייהמאושר 1311 :מ"ר שטח עיקרי.
 211מ"ר שטח שירות.
מוצע 1311 :מ"ר שטח עיקרי (תוספת  11מ"ר לדירה
 1בניין .)A
 211מ"ר שטח שירות.
 שינוי קווי בנין נקודתיים כמצויים בתשריטביטול קו בניין בין מגרשים  161ו 162-המאוחדים
שקבעו בתכנית מאושרת מס' /6במ.611/
מאושר :קו בניין קדמי ,צדדי ואחורי 3 -מ'.
מוצע :קווי בניין למרפסות ,מצללות וסככה בחניה עפ"י
הבנוי בפועל כמסומן בתשריט.
 שינוי הוראות הבינויבבניין  Aלא תחויב נסיגה של  6מי בקומת גג.
ביטול מעבר ציבורי בין מגרשים  161ו 162-שאוחדו
למגרש 161א עפ"י תשריט איחוד מאושר.
 במרפסת דירה  1בבניין  Aיותר להקים מצללה בשטחשל  32מ''ר כמצוין בנספח הבינוי.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  111לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  27ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  3באר שבע  33111טלפון:
 .13-2623191העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה אילת ,חטיבת הנגב 1
אילת ,טלפון13-2321113 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1939 -

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
33 /616 /73 /6
שם התכנית :מבנה צמוד קרקע במגרש 623
שכ' שחמון ,רובע  - 2אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1921כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס':
33 /613 /13 /6
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
613 /13 /6
שינוי
 /6מק311 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
דרך הבשמים ,שחמון  ,2אילת
קואורדינטה X: 193255
קואורדינטה Y: 383690
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש ,31169 :מוסדר ,חלקות במלואן.63 :
מגרשים:
 623בהתאם לתכנית 613 /13 /6
מטרת התכנית:
קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו בניין תת קרקעי נקודתי למטרת בריכה וח.
מכונות בלבד .מאושר  6.1מ' ,מוצע  1.1מ'.
 .6תוספת זכויות בנייה  -מאושר 131 :מ''ר ,מוצע 31 -
מ''ר ,סה''כ  621מ''ר.
 .3מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בניין .1
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
המעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  111לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  27ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  3באר שבע  33111טלפון:
 .13-2623191העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  1אילת
טלפון13-2321113 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1939 -

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
31 /616 /73 /6
שם התכנית :מבנה צמוד קרקע במגרש ,636
שכ' שחמון ,רובע  – 2אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'31 /613 /13 /6 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 /6מק311 /
שינוי
613 /13 /6
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מרחב תכנון מקומי :אילת
רח' מליסה ,שחמון  ,2אילת
קואורדינאטה 193331 X
קואורדינאטה 333321 Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש ,31169 :מוסדר ,חלקות במלואן.13 :
מגרשים:
 636בהתאם לתכנית 613 /13 /6
מטרת התכנית:
קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו בניין תת קרקעי למטרת בריכה וחדר מכונות
בלבד ,מאושר  6מ' מוצע  1מ'.
 .6תוספת זכויות בנייה :מאושר  131 -מ''ר ,תוספת
 131מ''ר עיקרי ,סה''כ  321מ''ר.
 .3בניית קומה מתחת למפלס ה.+-1.11 -
 .3מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה בקו בניין .1
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/11/6113ובילקוט הפרסומים  ,2239התשע"ד,
עמוד  ,1131בתאריך .11/11/6113
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  3באר שבע 33111
טלפון .13-2623191 :וכן במשרדי :הועדה המקומית
לתכנון ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  1אילת ,טלפון:
 ,13-2321113וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
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ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אילת
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
53 /616 /73 /6
שם התכנית :מבנה במגרש  320שכ' שחמון רובע - 2
אילת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'13 /613 /13 /6 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
613 /13 /6
שינוי
 /6מק311 /
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מרחב תכנון מקומי :אילת ,דרך הבשמים  ,3שחמון  ,2אילת
קואורדינאטה 193131 X
קואורדינאטה 333311 Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש ,31169 :מוסדר ,חלקות במלואן.6 :
מגרשים:
 321בהתאם לתכנית 613 /13 /6
מטרת התכנית:
קביעת זכויות ומגבלות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת זכויות בנייה :מאושר  131 -מ''ר ,מוצע91 -
מ''ר ,סה''כ  611מ''ר.
 .6תותר בניית בריכה וחדר מכונות בקו בנייה  1מטר.
מאושר  6מ' ,מוצע  1מ'.
 .3מרפסת מעל החניה המקורה עד קו בניין .1
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 11/11/6113ובילקוט הפרסומים  ,2239התשע"ד,
עמוד  ,1131בתאריך .11/11/6113
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  3באר שבע 33111
טלפון .13-2623191 :וכן במשרדי :הועדה המקומית
לתכנון ובנייה אילת ,חטיבת הנגב  1אילת ,טלפון:
 ,13-2321113וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
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מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :אשדוד
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
60 /175 /73 /3
שם התכנית :שינוי ייעוד בחלק ממבנה ציבור לחזית
מסחרית אשדוד
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'61 /111 /13 /3 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
111 /13 /3
שינוי
66 /111 /16 /3
כפיפות
 /3מק6199 /
כפיפות
26 /111 /16 /3
כפיפות
13 /111 /16 /3
כפיפות
 /3מק6191 /
כפיפות
111 /16 /3
כפיפות
3 /23 /1
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מרחב תכנון מקומי אשדוד ,מרכז רובע ב'
121,611
קואורדינטה X
233,311
קואורדינטה Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 6122 :חלקות במלואן.311 ,331 :
גוש 6122 :חלקי חלקות.331 ,311 :
מגרשים:
 912בהתאם לתכנית 3 /23 /1
 613בהתאם לתכנית 111 /13 /3
מטרת התכנית:
 .1שינוי ייעוד הקרקע מאזור לבנייני ציבור לבנייני
ציבור וחזית מסחרית.
 .6שינוי קווי בניין.
עיקרי הוראות התכנית:
.1שינוי ייעוד הקרקע מאזור לבנייני ציבור לשטח לבנייני
ציבור וחזית מסחרית.
.6קביעת שימוש של דואר בייעוד חזית מסחרית.
.3שינוי קו בניין צדדי מזרחי מ 3.1-מ' ל 1.1-מ' ,קו בניין
צדדי דרומי מ 3.1-ל 1.1-וקו בנין קדמי מ 2.1-ל.1.1 -
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/11/6113ובילקוט הפרסומים  ,2211התשע"ג,
עמוד  ,1613בתאריך .12/12/6113
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  3באר שבע

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

 33111טלפון .13-2623191 :וכן במשרדי :הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,הגדוד העברי 11
אשדוד  11111טלפון ,13-3131313 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
155 /178 /73 /5
שם התכנית :בית מגורים ברח' המעפילים  ,61שכונה ג'
 באר שבענמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1921כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס':
111 /113 /13 /1
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
11 /113 /13 /1
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
באר שבע ,שכונה ג' ,רחוב המעפילים .61
קואורדינטה X: 573386
קואורדינטה Y: 181595
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 33131 :חלקות במלואן.63 :
גוש 33131 :חלקי חלקות.113 :
מטרת התכנית:
הקמת בניין מגורים במקום מבנה מרפאה קיים ברחוב
המעפילים  61שכונה ג' באר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד הקרקע משטח לבנייני ציבור למגורים ד'.
ב .קביעת זכויות בנייה בהיקף של  1,121מ''ר שטחי
שירות ריים 111 ,מ''ר שטחי שירות  111% +שטח
שרות מתחת לקומת קרקע עבור חניה ,מחסנים
ומתקנים הנדסיים  1993מ''ר.
ג .קביעת מס' קומות  1 -קומות מעל הקרקע.
ד .קביעת מספר יחידות דיור  31 -יח''ד (צפיפות נטו -
 61יח''ד לדונם).
ה .קביעת קווי בניין.
ו .קביעת תכסית מרבית.

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

ז .קביעת הנחיות בנייה ובינוי ,הסדרי תנועה וחניה
ופתוח השטח.
ח .קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי.
ט .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
י .הריסת מבני קיים בתוך המגרש מס'  191כולל
הריסה של קירות וגדרות.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  111לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  27ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  3באר שבע  33111טלפון:
 .13-2623191העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם
 6באר שבע טלפון.13-2323311 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1939 -

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
116 /170 /73 /5
שם התכנית :מגורים במגרש מס'  52ברחוב שח''ל - 35
באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1921כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס':
113 /111 /13 /1
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
31 /111 /13 /1
שינוי
13 /111 /13 /1
שינוי
 3 /11 /1תרש"צ
כפיפות
111 /116 /16 /1
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מגרש מס'  19ברח' שח"ל  ,31שכונה א' ,באר שבע
קואורדינטה X: 180200
קואורדינטה Y: 572650
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

4511

גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 33161 :חלקות במלואן.116 :
גוש 33161 :חלקי חלקות.119 :
מטרת התכנית:
שינויים בהוראות וזכויות בנייה בתא שטח מס'  19ברח'
שח"ל ,שכ' א' באר-שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת זכויות בנייה למטרה עיקרית עבור דירה מס'
 31/6מ 111 -מ''ר ל 131 -מ''ר.
 .6קביעת זכויות בנייה למטרות שירות בהיקף של 63
מ''ר עבור ממ''ד ,מחסן ומדרגות משותפים.
 .3קביעת הנחיות להקמת מחסן.
 .3שינוי בקווי הבניין.
 .1קביעת תכסית קרקע מרבית.
 .2קביעת מבנים להריסה.
 .1קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים . www.pnim.gov.ilכל
המעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  111לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  27ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  3באר שבע  33111טלפון:
 .13-2623191העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  6באר
שבע טלפון.13-2323311 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1939 -

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :באר שבע
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
61 /112 /73 /5
שם התכנית :מגורים ומסחר  -רחוב החלוץ  2באר שבע
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  39לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1921כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה באר שבע מופקדת תכנית מפורטת מס':
61 /112 /13 /1
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות

4 512

המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
2 /112 /13 /1
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
באר שבע ,רחוב החלוץ 2
קואורדינטה X: 197700
קואורדינטה Y: 571720
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
גוש ,33133 :לא מוסדר ,חלקי חלקות.91 ,91 :
מגרשים:
 319בהתאם לתכנית 2 /112 /13 /1
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת פרוייקט מגורים ומסחר
במגרש מס'  319ברח' החלוץ  2בבאר שבע.
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע מ''-אזור מגורים משולבים''* ל-
''מגורים ומסחר''.
ב .קביעת שימושים מותרים.
ג .קביעת מבנים להריסה.
ד .קביעת זכויות בנייה למטרה עיקרית בהיקף של כ-
.166%
ה .קביעת זכויות בנייה למטרת שרות בהיקף של כ-
 161.1מ''ר.
ו .קביעת תכסית קרקע מרבית של .11%
ז .קביעת מס' קומות :קומת מסחר  3 +קומות מגורים.
ח .הגדלת מספר יחידות דיור מ 1-ל.1-
ט .שינוי קווי בנין.
י .קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
יא .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
* ייעוד לא לפי מבא''ת
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר
האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il.כל
המעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי
סעיף  111לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  27ימים
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הדרום ,התקוה  3באר שבע  33111טלפון:
 .13-2623191העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה
מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע ,בגין מנחם  6באר
שבע ,טלפון13-2323311 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית
סמכויות חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1939 -

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :נתיבות
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
120 /176 /73 /66
שם התכנית :תוספת חזית מסחרית במגרש  166ב'
ברח' סמילו פינת שבטי ישראל נתיבות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'121 /116 /13 /66 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
( 116 /13 /66תרש"צ )3 /13 /1
שינוי
 /111 /16 /66א
כפיפות
תשריט חלוקה
כפיפות
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רח' סמילו פינת שבטי ישראל  – 61נתיבות
121,331
קואורדינטה X
196,321
קואורדינטה Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 39111 :חלקי חלקות.119 ,93 ,31 :
גוש 39112 :חלקי חלקות.13 :
מטרת התכנית:
תוספת חזית מסחרית בתא שטח  163ב' הנמצא ברח'
סמילו פינת שבטי ישראל ,שינוי בקווי בניין ותוספת
זכויות בנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת הנחיות מגבלות וזכויות בנייה.
ב .קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.
ג .תוספת חזית מסחרית.
ד .שינויים בקוי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 13/13/6113ובילקוט הפרסומים  ,2113התשע"ג,
עמוד  ,3621בתאריך .13/13/6113
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  3באר שבע
 33111טלפון .13-2623191 :וכן במשרדי :הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתיבות ,שד ירושלים 3
נתיבות  31611טלפון ,13-9933131 :וכל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל ,ובאתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.il

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :בני שמעון
הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
 /26 /375 /76 /31א'
שם התכנית :מאגר קמה למי שפד"ן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  111לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית
מפורטת מס'  /23 /311 /16 /31 :א'
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא
היתרים או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית
סוג היחס
 311 /16 /1תכנית מתאר
שינוי
למ.א.בני שמעון
תמא3 /66 /
כפיפות
תממ13 /3 /
כפיפות
תמא /33 /ב3 /
כפיפות
תממ63 /13 /3 /
כפיפות
תמא /33 /ב3 /
כפיפות
תמא31 /
אישור ע"פ תמ"א
תמא 33 /למשק המים (ביוב)
אישור ע"פ תמ"א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שטחי חקלאות ממזרח לכביש  ,31בסמוך לצומת דבירה.
131,111
קואורדינטה X
193,191
קואורדינטה Y
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.
גושים וחלקות:
לא מוסדר.
גושים בחלקיות.111611/3 ,111631/6 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מאגר למי שפד"ן ,צנרת
ומתקנים נדרשים לאספקת המים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית למתקן הנדסי.
קביעת זיקת הנאה למעבר תשתיות וכלי רכב בשטחים
חקלאיים ויער.
קביעת תכליות ,הוראות ושטחי בינוי.
קביעת הנחיות סביבתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 31/12/6113ובילקוט הפרסומים  ,2136התשע"ג,
עמוד  ,6212בתאריך .31/11/6113
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,התקוה  3באר שבע 33111
טלפון .13-2623191 :וכן במשרדי :הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני שמעון ,בית קמה בית קמה 31311

4513

יעקובוביץ' ,מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,בקשה לוועדת ערר
טלפון ,13-2611961 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
שהוקמה על פי סעיף  27לחוק נכסים של נספי השואה (השבה
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) ,התשס"ו2006-
האינטרנט של משרד הפנים. www.pnim.gov.il
(להלן  -החוק) ,להצהיר על היותם של הנ"ל נספי השואה לפי
סעיף  30לחוק.
אבי הלר
			
קרן אורבך ,עו"ד
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מרכזת ועדת ערר
			

מחוז דרום

הודעות לפי חוק הצהרות מוות
ה"מ 114/14
בעניין :הצהרת מותם של אלה פולק וזיגמונד פולק.
הודעה
ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות מוות
(סדרי הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום י"ח בשבט התשע"ד (19
בינואר  ,)2014הגיש עמי שדה ,ע"י ב"כ עו"ד דוד ידיד ,מרח'
אלנבי  ,22תל אביב ,בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף
 27לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה
למטרות סיוע והנצחה) ,התשס"ו( 2006-להלן  -החוק) ,להצהיר
על היותם של הנ"ל נספי השואה לפי סעיף  30לחוק.
קרן אורבך ,עו"ד
מרכזת ועדת ערר

			
			

ה"מ 116/14
בעניין :הצהרת מותם של שלושת ילדיהם של אברהם
ופסל לנדסמן.
הודעה
ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות מוות
(סדרי הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום ה' באדר א' התשע"ד (5
בפברואר  ,)2014הגישו אברהם ושפרה גרוסמן ורוזה פוקס ,ע"י
ב"כ עו"ד צבי א' שמיר ,מרח' מעבר מזיא  ,3ירושלים ,בקשה
לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף  27לחוק נכסים של נספי
השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה),
התשס"ו( 2006-להלן  -החוק) ,להצהיר על היותם של הנ"ל
נספי השואה לפי סעיף  30לחוק.
קרן אורבך ,עו"ד
מרכזת ועדת ערר

			
			

ה"מ 119/14
בעניין :הצהרת מותם של עמנואל מאיר פרמסלה,
פרידה פרמסלה לבית לאמון ,ארתור פרמסלה ,ורה פרמסלה,
ג'ני פרמסלה לבית קלירקופר ,מאיר יעקב פרמסלה ,סינטיה
פרמסלה לבית לאמון ,דורה סינטיה פרמסלה.
הודעה
ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות מוות
(סדרי הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום י"ט באדר א' התשע"ד (19
בפברואר  ,)2014הגישה ג'ני חנס פרמסלה ,ע"י ב"כ עו"ד שמאי
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בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב
ת"ע 13294-12-13
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותה של נספית שנות השואה רבקה
וורה מדניקוב.
והמבקש :דניאל מידן ,ת"ז  ,008325474ע"י ב"כ עו"ד יובל חן,
מת"ד  ,12026נהריה  ,22102טל'  ,04-9929990פקס' .04-9929989
הודעה
נמסרת בזה הודעה כי המבקש ,פנה אל בית המשפט
לענייני משפחה למחוז תל אביב והמרכז ,בבקשה להצהיר על
מותה של הנספית הנ"ל.
וזה תיאורה של הנספית לפי הצהרת המבקש:
 .1הנספית נולדה בשנת  ,1876ברוסיה ,בעיר בקו.
 .2הנספית היתה אשתו של דוד זאב מדניקוב ,ת"ז ,003065448
אשר נפטר בפתח תקוה ביום .14.1.1955
 .3מקום מגוריה הרגיל או האחרון של הנספית היה בגרמניה
בעיר דרזדן.
 .4הנספית היתה עקרת בית.
 .5לא ידוע מה היתה אזרחותה.
 .6היא נספתה בשואה ,ככל הנראה במחנה ההשמדה אושוויץ
ולא ידוע בדיוק מתי.
 .7לנספית נולדו מנישואיה  2ילדים :אברהם מדניקוב ,ת"ז
 ,0279474נפטר בישראל ביום  ;26.1.1966פלורה מדניקוב,
נולדה ברוסיה ביום  ,15.2.1910אזרחית ותושבת קוויבק
בקנדה ,נפטרה שם ביום .13.9.2004
 .8השמות והכתובות של בני המשפחה הקרובים ביותר
של הנספית :הנכדים ,והם :המבקש ,דניאל מידן ,ת"ז
 ,008325474אשר מתגורר ברח' ארלוזורוב  ,48רעננה; מרי
דה ינג ,פספורט קנדי  ,QJ550311מתגוררת בפלורידה,
ארה"ב; מיכאל רייכמן ,קנדה.
כל מי שיש לו ידיעות על הנספית הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
ענבל לוי ,מזכירת בית משפט

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

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

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 16602-02-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

פר"ק 53774-10-13

ובעניין פירוק חברת א.מ.ה .אלישע מדיקל הילינג בע"מ ,ח"פ
.51-488294-3

ובעניין פירוק חברת דוד ויהונתן השקעות ומימון בע"מ ,ח"פ
.51-122070-9

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין
ו/או ג' הורשנטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול ,121
ת"ד  ,22242תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519

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

והמבקשת :דור אלון אנרגיה בישראל ( )1988בע"מ ,ח"צ
 ,52-004387-8ע"י ב"כ עו"ד אחיקם שינדלר (המפרק הזמני),
מרח' אחוזה  ,142בניין בית רון ,קומה  ,6רעננה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,24.10.2013הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,לפרק את החברה
הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט
היושב בדין ביום  ,11.6.2014בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום ,1.6.2014
בשעה .10.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,9.2.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.5.2014בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום
 ,20.5.2014בשעה .13.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

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

אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

אחיקם שינדלר ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל אביב

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 51079-02-14

פר"ק 20106-12-13

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

ובעניין פירוק חברת אוזון מדיטרנאו בע"מ ,ח"פ .51-484704-5

ובעניין פירוק עמותת מורשת הרב נחמן לייכטונג זצ"ל ,מס'
העמותה .58-031773-3

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
והמבקשים )1( :אף .סי (פליינג קרגו) החזקות בע"מ ,ח"פ
 )2( ;51-434820-0שי ראשוני ,ת"ז  ,022366371ע"י ב"כ עו"ד עדו
עינת ,ממשרד כהן ,וילצ'יק ,קמחי ושות' עורכי דין ,דרך אבא
הלל סילבר  ,14בית עוז ,רמת גן  ,52506טל'  ,03-6119000פקס'
.03-7514090
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,10.12.2013הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב ,לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  ,11.5.2014בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,25.2.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב ,לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,18.6.2014בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום ,1.5.2014
העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.
בשעה .12.00
מירית כנרי ,עו"ד
		
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
		

תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

עדו עינת ,עו"ד
		
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

4515

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 53138-02-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אודליה ת.א - .אוכל ביתי ,ח"פ
.51-428831-5
והמבקש :משה גואטה ,ת"ז  ,036661569ע"י ב"כ עו"ד רז
מסורי ,מרח' ז'בוטינסקי  ,65ראשון לציון .75218

פר"ק 28193-02-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ג.ס.ז .בניה ופיתוח בע"מ.
והמבקשים :ריאד אג'באריה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד
ע' אלראוף מחאג'נה  -משרד עורכי דין ,ת"ד  ,2304אום אל
פחם .30010

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,26.2.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.6.2014בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,13.2.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.4.2014בשעה .12.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום  ,22.6.2014בשעה
.13.00

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום
 ,24.4.2014בשעה .8.30

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

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

רז מסורי ,עו"ד

מוחמד ע' אלראוף מחאג'נה ,עו"ד

		
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 46712-10-13

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ה .אס .אי חיפה סרג'יקל אינסטרומנטס
בע"מ ,ח"פ  ,51-285920-8משד' ההסתדרות  ,99חיפה ,3296085
מען למשלוח דואר :חממת ל.נ .יזמות טכנולוגית בע"מ ,רח' יגור
 ,2חיפה.
והמבקשים )1( :יוסף למר ,ת"ז  )2( ;012575122בנימין למר,
דרכון בריטי מס'  )3( ;013765615מתי צוק רמון ,ת"ז ,43456540
ע"י ב"כ עו"ד ערן אטלס ,ממשרד עו"ד אטלס ושות' ,רח' הבנקים
 ,9חיפה ,טל'  ,04-8511424פקס' .04-8511423
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,22.10.2013הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,12.5.2014בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום .5.5.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

פש"ר 53429-02-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מסעדת אבו אלסעיד בע"מ.
והמבקש :חסון סעיד ,ע"י ב"כ עו"ד שאדי עבאס ,ת"ד ,722
נחף .20137
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,26.2.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.5.2014בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום  ,20.5.2014בשעה
.10.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שאדי עבאס ,עו"ד
בא כוח המבקש

ערן אטלס ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 5916-10-13

פר"ק 10073-02-14

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

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

ובעניין פירוק חברת שה.ד .לשמחות בע"מ ,ח"פ .51-400518-0

ובעניין פירוק חברת אבנגרד בע"מ ,ח"פ .51-345547-7

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אמנון גלברט,
מרח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,טל'  ,03-6133201פקס' .03-6133202
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,28.10.2013הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.4.2014בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אמנון גלברט ,עו"ד
בא כוח המבקשים

והמבקשים )1( :חסון פ.ע .בע"מ ,ח"צ  ,52-004081-7עי"
ב"כ עו"ד חובב ביטון ו/או נדב כנפו ואח' ,מרח' קהילת ציון
 ,3עפולה  ,18301טל'  ,04-6491010פקס'  ,04-6491011דוא"ל
 (2) ;hovav@bitonlaw.co.ilיעקב רונן ,ת"ז ;025175332
( )3יהודה רונן ,ת"ז  ,041153339ע"י ב"כ עו"ד אבנר כהן
ו/או עדו עינת ואח' ,מדרך אבא הלל  ,14רמת גן  ,52506טל'
 ,03-6119002פקס' .03-7514090
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,5.2.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.4.2014בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום
 ,20.4.2014בשעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עדו עינת ,עו"ד

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 47611-12-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בא כוח מבקשים ( )2ו–()3

חובב ביטון ,עו"ד
בא כוח מבקש ()1

ובעניין פירוק חברת בטון סאבר בע"מ ,ח"פ .51-371514-4
והמבקשים )1( :אבראהים מסארוה ,ת"ז ;026273821
( )2מוחמד מסארוה ,ת"ז  )3( ;058174715עאזם רפעת ,ת"ז
 ,058182619ע"י ב"כ עו"ד מוסטפה מחאג'נה ,מ"ר 20128
ו/או ויסאם מחאג'נה ,מ"ר  ,64523ת"ד  ,394שכ' מחאג'נה,
אום אל פחם  ,30010טל'  ,04-6310219 ,04-6111323פקס'
.E-mail: mosti@netvision.net.il ,073-7949402
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,24.12.2013הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.4.2014בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום ,1.4.2014
בשעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ויסאם מחאג'נה ,עו"ד
			

בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 13161-02-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת משק דבש בע"מ ,ח"פ .51-392974-5
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד א"נ ורדי ו/או ר'
בנין ו/או ת' קדם ו/או מ' מרו ו/או ר' מורד ו/או צ' אברג'ל ,מדרך בן
גוריון  ,2מגדלי ב.ס.ר  ,1רמת גן ,טל'  ,03-7526633פקס' .03-7526888
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,6.2.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.5.2014בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שתמסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום .1.5.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אביחי נ' ורדי ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 19059-02-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שיר שיווק דלתות בע"מ.
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד חי בן יונתן ,מרח'
הזמיר  ,10/7מבשרת ציון .90805
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,10.2.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע ,לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.5.2014בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חי בן יונתן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

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

א.א .ביכון בע"מ
(ח"פ )51-341389-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' ההגנה
 ,3/8רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארי צוק ,עו"ד ,מפרק

נורדלקס בע"מ
(ח"פ )51-384650-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדוארד ליסיצין ,מרח'
חופית  ,13גן יבנה  ,80000טל'  ,054-4620781למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אדוארד ליסיצין ,מפרק

תעמל מזרע ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-190055-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נורדלקס בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.4.2014בשעה  ,9.00במשרד עו"ד שלמה כהן
ושות' ,צמח מפעלים אזוריים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-384650-1

גלעד אוברמן ,עו"ד ,מפרק

ש.צ .עומר  -נכסים בע"מ
(ח"פ )51-190524-2

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.5.2014בשעה  ,12.00במשרד עו"ד אולגה
קוטלניקוב ,רח' שנקר  ,60חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אדוארד ליסיצין ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

סינכרוניקס בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' חגלה
 ,16להבים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-411432-1

חנן שחף ,מפרק
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(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2014בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,רח' משה
סנה  ,41חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סמדר יעבץ ,מפרקת

אדירה אויל טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-444821-6

אדירה אנרגיה סי.בי.אם בע"מ
(ח"פ )51-457861-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברות הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברות מרצון ולמנות את גדי לוין ,ת"ז ,015143878
ממושב עזריאל  ,108למפרק החברות.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברות הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גדי לוין ,מפרק

אדירה אויל טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-444821-6

אדירה אנרגיה סי.בי.אם בע"מ
(ח"פ )51-457861-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברות
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.5.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,מושב
עזריאל  ,108לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.
גדי לוין ,מפרק

אם פוטו בע"מ
(ח"פ )51-350748-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב פלודה ,ת"ז
 ,051649192מרח' שגיא  ,30אלפי מנשה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

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

אם פוטו בע"מ
(ח"פ )51-350748-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.5.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' שגיא ,30
אלפי מנשה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב פלודה ,מפרק

מיגל הובלות בע"מ
(ח"פ )51-247552-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סטיב מימוני ,ת"ז
 ,310785951מרח' מרום גולן  ,33ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
סטיב מימוני ,מפרק

מיגל הובלות בע"מ
(ח"פ )51-247552-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.5.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' מרום גולן
 ,33ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סטיב מימוני ,מפרק

קומשיפ ישראל בע"מ
(ח"פ )51-283742-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צח ליבנה ,ת"ז ,055720775
מרח' ד"ר אליהו  ,20רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צח ליבנה ,מפרק

קומשיפ ישראל בע"מ

קושאס בע"מ
(ח"פ )51-177670-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' ההגנה
 ,25פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד שמש ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-283742-8
(בפירוק מרצון)

אקווה דיגיטל בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-403170-7

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.5.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' ד"ר
אליהו  ,20רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צח ליבנה ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

בלובריק ישראל בע"מ
(ח"פ )51-428136-9

נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.4.2014בשעה  ,10.30במשרדי חברת כנרות
אחזקות ,רח' הצורן  ,8קומה  ,1נתניה.
על סדר היום :נקיטה בהליך פירוק מרצון של החברה
(בהעדר הצהרת כושר פירעון) ומינוי מפרק לחברה .אם כעבור
חצי שעה מהמועד שנקבע לקיום האסיפה לא יימצא מניין
חוקי ,תידחה האסיפה ליום  ,8.4.2014בשעה  10.30ותיערך
באותו המקום.
שחר אגמון ,עו"ד

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

י .מלמד ובנו ניהול בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.5.2014בשעה  ,12.00במשרד המפרק,
רח' דרויאנוב  ,5תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-430551-5

עידן מרום ,עו"ד ,מפרק

ביווייז  -מסחר חכם בע"מ
(ח"פ )51-443277-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' קויפמן
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד איידלברג ,מפרק
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(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.12.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
מלמד ,מרח' הגפנים  ,23כפר סירקין ,טל'  ,050-2025522למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.5.2014
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יעקב מלמד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

מאסטר פרינט בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.2.2014התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק בזיס ,אצל
עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל' ,08-9477080
למפרק החברה.

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

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

(ח"פ )51-214865-1
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.11.2013התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מתתיהו לוי ,מרח' רבי מאיר  ,18ירושלים ,טל' ,054-4274727
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.6.2014
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מתתיהו לוי ,מפרק

נזר ניהול ומערכות מידע  2001בע"מ
(ח"פ )51-306412-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה אברהם ,מרח' יוני נתניהו  ,11פתח תקוה ,טל' ,054-8062009
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.6.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
משה אברהם ,עו"ד ,מפרק

י.ר.י .חיתוך אלומיניום בע"מ
(ח"פ )51-198942-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.6.2014
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יצחק בזיס ,מפרק

הצלחה כח אדם וניהול פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-462292-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל' ,03-6218222
פקס'  ,03-6218200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.6.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

קובי בר יהודה עיצוב והפקות בע"מ
(ח"פ )51-462292-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל' ,03-6218222
פקס'  ,03-6218200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.6.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

י.מ .ג'טוקס בע"מ
(ח"פ )51-447660-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל' ,03-6218222
פקס'  ,03-6218200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.6.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

בי.אס.אן פרו בע"מ
(ח"פ )51-413761-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל' ,03-6218222
פקס'  ,03-6218200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.6.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק
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תפיסת עולם בע"מ
(ח"פ )51-429876-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל' ,03-6218222
פקס'  ,03-6218200למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.6.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

רומנסקו אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-223544-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
נסים ,מרח' דרך אבא הלל  ,12רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.6.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
משה נסים ,מפרק

עולם האגדות בע"מ
(ח"פ )51-359846-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני
מזל ,מרח' הברבור  ,6נתניה ,טל'  ,052-6396600למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.6.2014
בשעה  ,8.00אצל משפ' סוהמי ,רח' התות  ,63מגידו ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יעקב סוהמי ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.6.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רוני מזל ,מפרק

א.ש הדסים יזמות בע"מ

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

ד"ר רוז פרון  -דאטה אליס בע"מ
(ח"פ )51-489931-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
פבל מורוז ,מרח' סחרוב  ,22ראשון לציון ,טל'  ,03-9412222למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.6.2014
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
פבל מורוז ,עו"ד ,מפרק

קאמלס בריאות וטיפוח בע"מ
(ח"פ )51-487070-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
סוהמי ,מת"ד  ,163מגידו ,טל'  ,054-9992009למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

(ח"פ )51-469462-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אחמד
שבלי אבו–רג'ב ,ת"ז  ,058924580מאום אל פחם  ,30010למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.7.2014
בשעה  ,11.30במשרדי א.ש הדסים יזמות בע"מ ,רח' אלבאטן,
אום אל פחם  ,30010לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אחמד שבלי אבו–רג'ב ,מפרק

מיי פרסונה בע"מ
(ח"פ )51-467063-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.3.2014התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שחר טל,
מרח' דניאל  ,18בת ים ,טל'  ,052-8838828למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.7.2014
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שחר טל ,עו"ד ,מפרק
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טל שריד בע"מ
(ח"פ )51-408430-0

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר בן
עמי ,ת"ז  ,007724495מרח' דניאל סמבורסקי  ,5תל אביב ,למפרק
החברה.

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

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

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.3.2014התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל צבי שריד,
מרח' לובמן  ,3ראשון לציון ,טל'  ,054-2277077למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.7.2014
בשעה  ,17.00אצל עו"ד עופר ברוך ,רח' מנחם בגין  ,11רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
טל צבי שריד ,מפרק

ארטמיס פתרונות תוכנה (ד.ג.נ.א ).בע"מ
(ח"פ )51-330216-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יואל קינן ,מרח' יגאל אלון  ,65תל אביב ,טל'  ,03-5041647למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.7.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יואל קינן ,עו"ד ,מפרק

כריזמה שיווק ופרסום מקוון בע"מ
(ח"פ )51-451959-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.3.2014התקבלה
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.7.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יאיר בן עמי ,מפרק

פריים לייף בע"מ
(ח"פ )51-327728-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
טל מייק ,מת"ד  ,5805הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.7.2014
בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק

י.א.ר .שרותי גרירה בע"מ
(ח"פ )51-300735-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.3.2014התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קובי שוקר,
מרח' רזיאל  ,7נתניה ,טל'  ,09-8358123למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,5.8.2014
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
קובי שוקר ,עו"ד ,מפרק

פלא שן בע"מ
(ח"פ )51-308653-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל יוסף
שירזי ,ת"ז  ,037556461אצל עו"ד דוד מלניק ,רח' החשמל  ,18תל
אביב ,טל'  ,03-6206444למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.8.2014
בשעה  ,12.00במשרדי עו"ד דוד מלניק ,בכתובת הנ"ל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
טל יוסף שירזי ,מפרק

איי.טי נגזרים בע"מ
(ח"פ )51-390987-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אירנה
טריינין ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.9.2014
בשעה  ,10.00אצל ברק קפיטל בע"מ ,רח' אחד העם  ,9תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אירנה טריינין ,מפרקת

מזל נגזרים בע"מ
(ח"פ )51-392047-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מזל
שלמה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.9.2014
בשעה  ,10.00אצל ברק קפיטל בע"מ ,רח' אחד העם  ,9תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מזל שלמה ,מפרק

אופקים צין א.ס .בניה והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-446081-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון
אברג'יל ,מרח' הגיחון  ,15ירושלים ,טל'  ,052-6241353למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.5.2014
בשעה  ,19.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ציון אברג'יל ,מפרק

ד"ר חיים ליעוז בע"מ
(ח"פ )51-480035-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר
חיים ליעוז ,מרח' דורון מובלום  ,6חיפה ,טל' ,050-8647141
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.6.2014
בשעה  ,17.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ד"ר חיים ליעוז ,מפרק

רפיד עמית חומרי גלם לתעשייה בע"מ
(ח"פ )51-360598-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמירם
בוסל ,מרח' הרותם  ,8רשפון ,טל'  ,09-9583728למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.6.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עמירם בוסל ,מפרק

נטלי שי שיווק מוצרי צריכה בע"מ
(ח"פ )51-263358-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,2.3.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את גדעון טל ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה ,1
רחובות ,טל'  ,08-9477080למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.7.2014
בשעה  ,12.00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גדעון טל ,מפרק

אמה מילר בע"מ
(ח"פ )51-496578-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכל
גורן מילר ,מרח' רוקח  ,84רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.7.2014
בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מיכל גורן מילר ,מפרקת

פאנדסטיקו בע"מ
(ח"פ )51-471045-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן
צפוני ,מדרך מול הים  ,2כפר ויתקין ,טל'  ,052-5778372למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.7.2014
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רן צפוני ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

פיקאונטר יל בע"מ
(ח"פ )51-373688-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין
בריקנר ,מרח' שושנת העמקים  ,10אלקנה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.7.2014
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
בנימין בריקנר ,מפרק

ברוניצקי אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-485335-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
חיים נובוגרודר ,מרח' יגאל אלון  ,98תל אביב ,טל' ,03-7101690
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.7.2014
בשעה  ,10.00אצל גולדפרב זליגמן ושות' ,מגדל אלקטרה,
בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים נובוגרודר ,עו"ד ,מפרק

יגל  -ניהול ,בקרה ופיקוח בע"מ
(ח"פ )51-389996-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מירב פלח-לב ,מרח' העצמאות  ,57חיפה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.7.2014
בשעה  ,12.00במשרד המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מירב פלח-לב ,עו"ד ,מפרקת

ט.נ.ו .תכנות בע"מ
(ח"פ )51-493781-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גיא חדי ,מרח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,טל'  ,03-6130311למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.7.2014
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גיא חדי ,עו"ד ,מפרק

בטגון יהלומים בע"מ
(ח"פ )51-494106-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נעם מ' זוכמן ,מרח' הברזל  ,3רמת החייל ,תל אביב  ,69710טל'
 ,03-6481234למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.7.2014
בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
נעם מ' זוכמן ,עו"ד ,מפרק

א.ר.ק.ד .נהול ויעוץ  1991בע"מ
(ח"פ )51-157503-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן דרך,
מרח' התקווה  ,39רמת השרון  ,47212טל'  ,050-5743879למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.7.2014
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דן דרך ,מפרק

רמי פנחסי יבוא נייר וקרטון בע"מ
(ח"פ )51-462572-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שי אוחיון ,מרח' אגריפס  ,42ירושלים  ,94301טל' ,02-6254231
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.7.2014
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שי אוחיון ,עו"ד ,מפרק
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מידלייט מערכות תאורה בע"מ
(ח"פ )51-282054-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיטל זהר-ללוז ,מרח' ההגנה  ,21גבעתיים ,טל' ,054-6843400
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.7.2014
בשעה  ,20.30במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מיטל זהר-ללוז ,עו"ד ,מפרקת

ארומה אייב בע"מ
(ח"פ )51-452968-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי בן–
יעקב ,ת"ז  ,056522808מרח' רח"ש  ,23/4חדרה ,טל' ,052-2750291
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.7.2014
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
צבי בן–יעקב ,מפרק

נבות מיי קומפאני בע"מ
(ח"פ )51-414372-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נבות
וולק ,מרח' דוד המלך  ,10תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2014
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
נבות וולק ,מפרק

ש.י.ר .שירה אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-384224-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.2.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם שאול ,ת"ז
 ,037691946מרח' נוף הגלבוע  ,12בית שאן ,טל' ,052-8398800
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם שאול ,מפרק

אנרג'י מינד בע"מ
(ח"פ )51-428396-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי זלצמן ,ת"ז
 ,028558708אצל משרד שבלת ושות' ,עורכי דין ונוטריונים ,רח'
לינקולן  ,20בית רובינשטיין ,קומה  ,6תל אביב  ,6713412למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדי זלצמן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

אד וליו בע"מ
(ח"פ )51-307305-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי זלצמן ,ת"ז
 ,028558708אצל משרד שבלת ושות' ,עורכי דין ונוטריונים ,רח'
לינקולן  ,20בית רובינשטיין ,קומה  ,6תל אביב  ,6713412למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדי זלצמן ,עו"ד ,מפרק

ספארקטק בע"מ
(ח"פ )51-293114-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה פלג ,ת"ז ,058866989
מרח' כובשי החרמון  ,18רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלמה פלג ,מפרק

שילוב חברה מקבוצת הבינלאומי הראשון בע"מ
(ח"פ )51-221109-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עקיבא יהודה פיקסלר,
משד' רוטשילד  ,42תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עקיבא יהודה פיקסלר ,מפרק
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מגל חברה להנפקות של הבינלאומי בע"מ

הבינלאומי הראשון ושות' חיתום והשקעות בע"מ

(ח"פ )52-003608-8

(ח"פ )51-173446-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עקיבא יהודה פיקסלר,
משד' רוטשילד  ,42תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי לוי ,משד' רוטשילד
 ,42תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

יניב את דרור עבודות הנדסיות בע"מ

פלנינג יור לייף בע"מ

(ח"פ )51-300444-0

(ח"פ )51-475072-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב יעקובי ,אצל עו"ד רונן
פריד ,רח' המדע  ,1רחובות  ,76703למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורנה גולן הרמלין ,מרח'
שפינוזה  ,41רעננה ,למפרקת החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורנה גולן הרמלין ,מפרקת

פלאש הולדינג בע"מ

באקווב טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )51-189490-9

(ח"פ )52-004414-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון שטרן ,מרח' קרן
היסוד  ,38ירושלים ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יואב כפיר ,מרח'
גבעת ישעיהו  ,26ד"נ עמק האלה  ,99825למפרק החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יואב כפיר ,רו"ח ,מפרק

דורון שטרן ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

בית ריצ'מן לחייל

ד .מיכאל ושות' נגזרות בע"מ

(ע"ר )58-051974-2

(ח"פ )51-343782-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,11.2.2014התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את בת שבע ריצ'מן ,מרח' הרברט סמואל  ,42תל
אביב ,למפרקת העמותה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר דפנר ,ת"ז ,024918914
מרח' מלובצקי  ,2גדרה ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
בת שבע ריצ'מן ,מפרקת

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

נופשונית בע"מ
(ח"פ )51-105537-8
(בפירוק מרצון)

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

מ.ז.ק שיווק מוצרי צריכה בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-249743-9

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרון טטרו ,מרח'
גיבורי ישראל  ,20נתניה ,למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)

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

טרמינוס (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-241587-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.3.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את קים שהם-ניר ,ת"ז
 ,013245865מרח' שנקר  ,2קומה  ,6תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
קים שהם-ניר ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דרך בר
יהודה  ,147נשר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן סימון ,מפרק

דנטל מור בע"מ
(ח"פ )51-337260-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דרור כהן ,ת"ז
 ,032444051מרח' החשמונאים  ,100תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דרור כהן ,עו"ד ,מפרק
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דנטל מור בע"מ

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

(ח"פ )51-337260-7

רועי רחמים ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

סטייל משרדי בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.5.2014בשעה  ,15.00אצל המפרק ,רח'
החשמונאים  ,100תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-158442-7

דרור כהן ,עו"ד ,מפרק

גל על ק.ש .בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' בצלאל
 ,8רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-303364-7

טל ספיבק ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

יוסף משה דוד השקעות בע"מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן שאול ,ת"ז ,051245827
מרח' שבטי ישראל  ,32קרית ביאליק ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-499409-4

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

גל על ק.ש .בע"מ
(ח"פ )51-303364-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.5.2014בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' שבטי
ישראל  ,32קרית ביאליק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן שאול ,מפרק

עז ברנע בע"מ
(ח"פ )51-461854-5
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' תובל
 ,36רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
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(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
דוד חייט ,מרח' הרב בינה אריה  ,7ירושלים ,טל' ,054-5920787
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,6.7.2014
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
משה דוד חייט ,מפרק

בי.או.אר - .אחוות הורד בע"מ
(ח"פ )51-259330-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.3.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה
גרוס ,מרח' בגין  ,5/3יהוד  ,5647803טל'  ,052-2314484למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,3.8.2014
בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
צביקה גרוס ,מפרק

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

אינטרסקול אי.אל .בע"מ
(ח"פ )51-396102-9

בוני ציון בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-002107-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון בן–ציון,
ת"ז  ,053550745מת"ד  ,511קרית ארבע  ,90100למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמעון בן–ציון ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידו לשם ,ת"ז
 ,058836339מרח' ויסוצקי  ,6תל אביב  ,6233801טל' ,03-6042323
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עידו לשם ,עו"ד ,מפרק

Write Life Technologies Ltd

אינגייג' ביז

(ח"פ )51-479418-9

(ח"פ )51-477083-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבירם מזרחי ,מרח' מבצע
עובדה  ,9ראש העין ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נטלי רקה ,ת"ז
 ,027265396ממרכז עזריאלי  ,5מגדל מרובע ,קומה  ,24תל אביב,
טל'  ,03-6088444למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  12ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

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

אס.די אס .סחר ושווק בע"מ

"רווחית"  -אחזקות ושרותים פיננסיים בע"מ

(ח"פ )51-356363-5

(ח"פ )51-266505-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.1.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשרף שחאדה ,מכפר
יסיף ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק ,מת"ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

4533

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

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

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

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

נזר מערכות מידע בע"מ

סילייב.נט בע"מ

(ח"פ )51-244001-7

(ח"פ )51-311916-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה אברהם ,מרח'
יוני נתניהו  ,11פתח תקוה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סגל ,מרח' חיים 16ב,
קרית ביאליק ,למפרק החברה.

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

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

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

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

זרזקי-הורוסוב ניהול פרויקטים בע"מ

סי לייב בע"מ

(ח"פ )51-336340-8

(ח"פ )51-303634-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי הורוסוב ,ת"ז
 ,513363408מרח' שביל הזהב  ,5רעננה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סגל ,מרח' חיים 16ב,
קרית ביאליק ,למפרק החברה.

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

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

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

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

ש.פ.ר.ן בע"מ

מזגני הגולן בע"מ

(ח"פ )51-115955-0

(ח"פ )51-284787-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פלג רדי ,מרח' משעול
הכתרון  ,6ירושלים ,טל'  ,02-5866007למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אושרי בסיל ,מרח'
המלאכה  ,39חולון ,למפרק החברה.
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ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

ע .חכים ובנו בע"מ

בי.די.אי .יעוץ כללי וניהול  1995בע"מ
(ח"פ )51-209506-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-131136-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון חכים ,מרח' סמטת
הצלף  ,3רמת השרון ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון אלטמן ,ת"ז
 ,006475313מרח' הירקון  ,113תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

לרר-שפדר קבלנים בע"מ

עשרה דונם חלקה  1בגוש  3946בע"מ
(ח"פ )51-037939-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-167037-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן בן חמו ,מרח' הנוטר ,5
קרית חיים ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אביעד שוב ,ת"ז
 ,033992033מרח' ויצמן  ,2תל אביב  ,64239למפרק החברה.

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

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

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

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

מדיהבוקס לבס בע"מ

ידיד חשמל ואלקטרוניקה בע"מ
(ח"פ )51-124502-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-479558-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר ,עו"ד אריאל מילשטין,
ת"ז  ,025703125מרח' אבא הלל  ,16רמת גן ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עפר דולינסקי ,מרח'
קרן היסוד  ,38ירושלים  ,9214915למפרק החברה.

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

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

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

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

4535

דורעד אחזקות בע"מ

גלובל וורלד אופורטיוניטי בע"מ

(ח"פ )51-442060-3

(ח"פ )51-445002-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מנשה לוי ,מרח'
החשמונאים  ,100תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מנשה לוי ,רו"ח ,מפרק

(בפירוק מרצון)

ע.ק .איי פלאס בע"מ
(ח"פ )51-464142-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

טלרום שרותי בניה בע"מ
(ח"פ )51-366387-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון סלבין ,מרח'
פלטין  ,1ראשון לציון  ,75653למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן חן ,ממשרד מ'
פירון ושות' ,עורכי דין ,רח' דרך אבא הלל  ,16רמת גן ,למפרקת
החברה.

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

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

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

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

קול ברנדס בע"מ

טדניר השקעות ( )1999בע"מ

(ח"פ )51-393960-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מנשה לוי ,מרח'
החשמונאים  ,100תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מנשה לוי ,רו"ח ,מפרק

(ח"פ )51-286026-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבשלום טדניר ,ת"ז
 ,055878219מרח' יחזקאל שטרייכמן  ,10תל אביב ,למפרק החברה.
אבשלום טדניר ,מפרק

קשר  -בירן סוכנות לביטוח ( )1998בע"מ
(ח"פ )51-270474-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
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ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.2.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס ולדמן ,ת"ז
 ,007345010מרח' הלוטם  ,12אורנית ,למפרק החברה.
פנחס ולדמן ,מפרק

אמנון שושני ,עו"ד  -נאמנויות בע"מ
(ח"פ )51-213990-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל שגיב וולף ,ת"ז
 ,027880061מרח' חלמיש  ,7קיסריה ,למפרק החברה.
טל שגיב וולף ,עו"ד ,מפרק

כלל יעד ( )2008בע"מ
(ח"פ )51-421451-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שמואל (מולי) קלנר,
מרח' דרך מנחם בגין  ,48בית כלל ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמואל (מולי) קלנר ,רו"ח ,מפרק

פלאלום בע"מ
כלל פקטורינג הנפקות  1בע"מ

(ח"פ )52-002620-4
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-392553-7

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שמואל (מולי) קלנר,
מרח' דרך מנחם בגין  ,48בית כלל ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמואל (מולי) קלנר ,רו"ח ,מפרק

תמורה פרימיום סוכנות לביטוח ( )2008בע"מ
(ח"פ )51-417477-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח שמואל (מולי) קלנר,
מרח' דרך מנחם בגין  ,48בית כלל ,תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמואל (מולי) קלנר ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי טננבאום ,ת"ז
 ,50773894מרח' החצב  ,8גני יהודה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צבי טננבאום ,מפרק

ע.ג' .פרח בע"מ
(ח"פ )51-185283-2
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.4.2014בשעה  ,9.00במשרד המפרק ,רח'
פאולוס השישי  ,134נצרת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שאדי חורי ,עו"ד ,מפרק

וינסטון סינרגיה כח אדם בע"מ
(ח"פ )51-243431-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,27.4.2014בשעה  ,12.00במשרד איתן ,מהולל &
שדות ,עורכי דין ועורכי פטנטים ,רח' אבא אבן  ,10הרצליה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רייכבך-סגל ,מפרקת

נוי איכות הסביבה בע"מ
(ח"פ )51-369477-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.4.2014בשעה  ,12.00במשרד איתן ,מהולל &
שדות ,עורכי דין ועורכי פטנטים ,רח' אבא אבן  ,10הרצליה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
קרן רייכבך-סגל ,מפרקת

אלפרט אינטרנשיונל טרייד בע"מ
(ח"פ )51-419900-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדו נחום ,ת"ז
 ,39267349מרח' נרבתה  ,11ירושלים ,טל'  ,072-2345342למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

פק-אנד-גו בע"מ
(ח"פ )51-268544-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
התעשייה  ,16נשר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאב שטרן ,מפרק

מורגן ובניו
(ח"פ )51-286303-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.5.2014בשעה  ,14.00אצל המפרקת ,רח' הרב
מישטה  ,28חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חנה מורגן ,מפרקת

בילרה אחזקות והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-283623-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.5.2014בשעה  ,10.00במשרד עו"ד גלוזמן ושות',
מרכז עזריאלי  ,5המגדל המרובע ,קומה  ,29תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אורן הראל ,עו"ד ,מפרק

אלפרט אינטרנשיונל טרייד בע"מ

אשוח מהנדסים בע"מ

(ח"פ )51-419900-9

(ח"פ )51-084186-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.5.2014בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' נרבתה
 ,11ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.5.2014בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' שדרות
רוטשילד  ,138תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
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יורם סמואל ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

דירות הצליה טו בע"מ

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

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

שרי עד בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.5.2014בשעה  ,9.00במשרד עו"ד יגנס ,גסר הלר
ושות' ,רח' דרך בן גוריון  ,1בסר  ,2בני ברק ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שלומי הלר ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-179348-1

(ח"פ )51-009340-4
(בפירוק מרצון)

רנסנס חברה למפעלי ארוח בע"מ
(ח"פ )51-056224-2
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דוד
אלעזר  ,48רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רחמים חנדלי ,מפרק

חנדלי מהנדסים ויועצים בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-217299-0

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יפו
 ,97/823מרכז כלל ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

יעקב אברהמס ,עו"ד ,מפרק

ד.א.ה.ל .השקעות בע"מ
(ח"פ )51-411757-1
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.5.2014בשעה  ,11.00אצל המפרקת ,רח'
בודנהיימר  ,15תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דבורה ספיריה ,עו"ד ,מפרקת

שרי עד בע"מ
(ח"פ )51-179348-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחמים חנדלי ,מרח' דוד
אלעזר  ,48רעננה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,6773י"ז באדר ב' התשע"ד19.3.2014 ,

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שושנה חנדלי ,מרח' דוד
אלעזר  ,48רעננה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שושנה חנדלי ,מפרקת

חנדלי מהנדסים ויועצים בע"מ
(ח"פ )51-217299-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.5.2014בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' דוד
אלעזר  ,48רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שושנה חנדלי ,מפרקת

ד.פ .אלון זכיינות מזון מהיר ( )2006בע"מ
(ח"פ )51-382859-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.5.2014בשעה  ,11.00אצל אלון חברת הדלק

4539

לישראל בע"מ ,יורופארק ,בניין צרפת ,קיבוץ יקום ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אילן קליגר ,מפרק

העביר השותף המוגבל ברוך סן-חן יוזמה ושיווק בע"מ ,ח"פ
 ,51-458507-4את כל זכויותיו בשותפות ,המהוות  ,49.5%מסך
הזכויות בשותפות ,לקרתא גרופ יזמות בניה ויעוץ בע"מ ,ח"פ
.51-488624-1
יואב כספי ,עו"ד
בא כוח השותפות

(ח"פ )51-246567-5
(בפירוק מרצון)

ורד הקציר  -גמא הייטק

דקל הכרמל נכסים ( )1997בע"מ

(ש"ר )54-022698-2

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.5.2014בשעה  ,10.00במשרד רומנו ,ארנון
ושות' ,משרד עורכי דין ונוטריון ,רח' בית שאן  ,19חיפה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אילנה מירז-עזר ,עו"ד ,מפרקת

"ליקוטי אברהם" ע"ש הרב הגאון אברהם בן יהודה
יוסף ונגרובר
(ע"ר )58-010659-9

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,19.2.2014התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד אילת ריבנר ,מרח' הרטום ,19
ת.ח  ,45221הר חוצבים ,ירושלים  ,9145101למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
אילת ריבנר ,עו"ד ,מפרקת

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,7.1.2014
העביר השותף נתן מוצ'ניק ,ת"ז  ,317962751את מלוא חלקו
כשותף בשותפות ,לשותף רפאל מוצ'ניק ,ת"ז .012007654
רפאל מוצ'ניק
בא כוח השותפות

קרן פיטנגו II
(ש"מ )55-001606-7

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותף המוגבל
לאומי פרטנרס בע"מ (( )Leumi Partners Ltdלשעבר "לאומי
ושות' בית השקעות בע"מ") ,מס'  ,52-003185-7מרח' קלישר
 ,25ת"ד  ,29223תל אביב  ,65165העביר ביום  ,1.1.2014את
מלוא זכויותיו בשותפות המוגבלת ל–Vintage Investment
 Partners VI (Cayman), L.P.ול–Vintage Investment
 ,Partners VI (Israel), L.P.מרח' הגלים  ,16הרצליה .46120
כאשר  ,75.69%מזכויותיו יועברו ל–Vintage Investment
 Partners VI (Cayman), L.P.ו– ,24.31%יועברו ל–Vintage
.Investment Partners VI (Israel), L.P.
אלמוג סגולי ,עו"ד
בא כוח השותפות

מגדלי הפינקים  -עמותה ישראלית לפינקים וציפורי נוי
(ע"ר )58-046018-6

קרן פיטנגו ( IIIמשקיעים ישראליים)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,27.2.2014התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את נדב ברקאי ,מרח' עירית  ,4קרית
טבעון ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נדב ברקאי ,מפרק

מוסיף והולך נדל"ן

(ש"מ )55-020406-9

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותף המוגבל
כור הון סיכון ( ,)KOOR VENTURE CAPITALמס'
 ,54-020399-9אצל כור תעשיות בע"מ ,מרכז עזריאלי ,המגדל
המשולש ,קומה  ,43תל אביב  ,67023העביר ביום ,1.1.2014
את מלוא זכויותיו בשותפות המוגבלת לכור תעשיות בע"מ
( ,)KOOR INDUSTRIES LTDמס'  ,52-001414-3ממרכז
עזריאלי ,המגדל המשולש ,תל אביב  ,67023בלא תמורה.
אלמוג סגולי ,עו"ד
בא כוח השותפות

(ש"מ )55-024141-8

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,9.3.2014
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