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עמוד
הודעה על אצילת סמכות הממשלה לשר הביטחון5784 .........
הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק שירות המדינה (מינויים) 5784 ................
הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות 5784 ..........................
הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע לפי תקנות מס
רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת) 5784 .
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מינוי ממלא מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר
בוועדה לשמירת הסביבה החופית5786 ................................
מינוי ממלאת מקום נציג שר התחבורה והבטיחות
בדרכים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של
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עדכון החלטה בדבר שיעור חלקה של רשות מקרקעי
ישראל בעליית ערך הקרקע ,בעת העברת זכות חכירה 5786 .
הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (סביון) 5787 ......................
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שינוי מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק הנוער
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הודעה בדבר טעות סופר5790 ....................................................

מינוי חברה לוועדות ערר לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים)5786 .

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור5790 .....................

מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות 5786 ........................

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט5791 ............................
הודעות מאת הציבור5791 ...................................................................

הודעה על אצילת סמכות הממשלה לשר הביטחון

הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת),
התשכ"ה1964-

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )12לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה החליטה ,לפי סעיפים (33א) ו–(ג)
לחוק–יסוד :הממשלה ,2לאצול לשר הביטחון את סמכות הממשלה
לאשר ייבוא של כלי ירייה צבאיים לפי סעיף (2ב) לחוק כלי
הירייה ,התש"ט ,21949-ולהסמיכו לאצול סמכות זו לעובדים
במשרדו.
ד' באייר התשע"ד ( 4במאי )2014
(חמ )3-3281
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
1
2
3

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התש"ט ,עמ' .143

( )2הצמחים המפורטים בתוספת השנייה הם צמחים פגיעים,
לשנה המתחילה ביום כ"ג בסיוון התשע"ג ( 1ביוני .)2013

(פסקה ())1

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-הוסיפה הממשלה את
המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק האמור,2
ולפיכך תחת הכותרת "משרד האוצר" ,אחרי פרט 7א "הממונה
על התקשוב הממשלתי" שבתוספת האמורה יבוא:
"7ב .מנהל מינהל הסגל הבכיר בנציבות שירות המדינה".
כ"ג בניסן התשע"ד ( 23באפריל )2014
(חמ -3-1173ה)2
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
2

( )1כל אחד מהאזורים המפורטים בתוספת הראשונה הוא
אזור נפגע ,לשנה המתחילה ביום כ"ג בסיוון התשע"ג (1
ביוני ;)2013

תוספת ראשונה

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות
שבתוספת לחוק

1

בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות מס רכוש וקרן
פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק ובצורת) ,התשכ"ה( 11964-להלן
 התקנות) ,ולאחר התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר,אני מודיע כי -

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
י"פ התשס"ח ,עמ'  3520ועמ'  ;)4532( 3978התשס"ט ,עמ' ;2965
התש"ע ,עמ'  128ועמ'  ;3230התשע"א ,עמ'  ,1270עמ' ,2402
עמ'  ,4832עמ'  ,5165עמ'  ,5852עמ'  6314ועמ'  ;6466התשע"ב,
עמ'  1970ועמ'  ;3952התשע"ג ,עמ' .750

( )1אזור הנגב כהגדרתו בתקנות.
( )2אזור דרום הארץ כפי שהוא תחום בגבולות אלה :במזרח -
"הקו הירוק"; בצפון  -ממפגש קו רוחב  98עם "הקו הירוק"
מערבה עד מפגשו עם כביש  ,40משם צפונה לאורך כביש
 40עד מפגשו עם קו רוחב  ;107משם מערבה לאורך קו
 107עד קו הבצורת הצפוני (אזור קיבוץ ברור חיל); במערב
ובדרום  -קו הבצורת הצפוני.
( )3אזור נפגע צפון הארץ בתחום בגבולות אלה :במזרח -
מפגש הגבול הבין–לאומי עם גדר ההפרדה וצפונה עד
מפגשו עם כביש  ,98ומשם צפונה לאורך כביש  98עד
מפגשו עם כביש  789היורד לצות כורסי; בצפון  -ממפגש
כביש  77עם הכנרת ומערבה עד צומת גולני ומפגשו עם
כביש  ;65במערב  -מצומת גולני דרומה לאורך כביש 65
עד צומת מגידו ומשם לאורך כביש  66דרומה עד מפגשו
עם גדר ההפרדה; בדרום  -ממפגש גדר ההפרדה עם כביש
 66מזרחה ,עד מפגש גדר ההפרדה עם הגבול הבין–לאומי
לאורך נהר הירדן.
תוספת שנייה
(פסקה ())2
חיטה ,שעורה ,תלתן ,אפונה ,בקיה ,חמצה ,חריע ושבולת
שועל.

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מודיעים בזה ,לפי סעיף  54לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-כי הממשלה אישרה ,בתוקף סמכותה לפי
סעיפים  53ו–76ג( )10לחוק האמור ,תכניות מיתאר ארציות אלה:

כ"א באייר התשע"ד ( 21במאי )2014
(חמ -3-1426ה)1
1

תכנית ארצית לתשתית לאומית  -תת"ל  :59מיתקן פוטו-
וולטאי גבים;

מינוי עוזרי פקיד שומה

תכנית ארצית לתשתית לאומית  -הסדרת דרך גישה לכלא
קישון ולמחנה ג'למה  -תת"ל 13/6 ,2ה.
כ"ד בניסן התשע"ד ( 24באפריל )2014
(חמ -3-697ה)6
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ב ,עמ' .146

לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ”א1961-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת מס הכנסה
[נוסח חדש] ,התשכ"א( 11961-להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את
עובדי רשות המסים בישראל ,ששמותיהם מפורטים להלן ,לשמש
עוזרי פקיד שומה לעניין סעיפים  151 ,150 ,145ו– 152לפקודה:
1

5 784

יאיר לפיד
שר האוצר
ק"ת התשכ"ה ,עמ'  ;1040התשמ"ז ,עמ' .122

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

ילקוט הפרסומים  ,6809כ"ו באייר התשע"ד26.5.2014 ,

עדי חדאד
חגי טיירי

עמיחי קוט

יובל רופין

מוחמד מסארוה

מיכל דנציגר

גל שר שלום

שמרית כהן פאדל

רונית אלטר סיגל

נגסט סלומון

מירנה חורי

ריאן גאנם

וואל אעלמי

אהובה לוסטיג

אורית יעקובזון

יובל פליסקין

לואי נאסר

אשרת שטיינר

חוסיין נעאמנה

שני זמבל

עוז גולדשטיין

אורטל סלימי

תימרה וי סטארי

אריאן אפללו

שי אתירם

אבירם גואטה

ינון בצלאל תתר

אורטל אביב

יניב קורן

הילה אביב

מעיין מרחב

אודליה פינטו

הדר ורדי

רוני יקותילוב

מחמוד אשקר

רימה איסטרך

שירן גיל

יונתן שטרק

יצחק נמרוד אריאלי

סיון אוזן

שירה כרמי

רחלי בן יהודה

יצחק עירון

ברק מימון

לי נעים

נתנאל יוסף

אורן אסולין

יאסמין מוחסין
תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של כל אחד
מהעובדים המנויים לעיל.
ז' באדר ב' התשע"ד ( 9במרס )2014
(חמ -3-171ה)1
יאיר לפיד
שר האוצר

מינוי ממלאות מקום נציגי שרת הבריאות
בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (18ב)( )1ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את המנויות להלן בטור
א' ,לממלאות מקום נוספות לנציגיי בוועדות מקומיות לתכנון
ולבנייה במפורטות בטור ב' לצדן:
1

טור א'
עובדת המדינה

עמית ציטיאטי

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשל"ג ,עמ'  ;230התש"ן ,עמ' ;168
התשנ"ה ,עמ' .450

ילקוט הפרסומים  ,6809כ"ו באייר התשע"ד26.5.2014 ,

טור ב'
הוועדות
חיפה ,קריות ,זבולון ,קרית
טבעון ,קרית אתא ,רכס
הכרמל ,מורדות הכרמל,
חוף כרמל ,שומרון ,חדרה,
מנשה-אלונה ,עירון-ואדי
ערה ,פרדס–חנה-כרכור

מינויה של כרמן שניידרמן - 2בטל.
י"ג בניסן התשע"ד ( 13באפריל )2014
(חמ -3-7ה)3
יעל גרמן
שרת הבריאות
2

י"פ התשנ"ו ,עמ' .1405

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד),
התשנ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (20ג) לחוק הסכמים לנשיאת
עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו ,11996-אני
ממנה את מירה לחיאני ,מס' רישום  ,7302עובדת סוציאלית
בשירות למען הילד ,לעובדת סוציאלית לפי החוק האמור,
באזור תל אביב והמרכז.
כ"ג בניסן התשע"ד ( 23באפריל )2014
(חמ )3-2769
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .176

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של שירי צעדי ,2כך
שבמקום "עיריית יבנה" יבוא "עיריית רחובות".
כ"ג בניסן התשע"ד ( 23באפריל )2014
(חמ )3-142
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
 2י"פ התשע"ג ,עמ' .7018

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של שרבל שקור ,2כך
שבמקום "עיריית עכו" יבוא "עיריית מעלות תרשיחא".
כ"ג בניסן התשע"ד ( 23באפריל )2014
(חמ )3-142
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .1636

5785

מינוי חברה לוועדות ערר
לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (טיפול במפגרים),
התשכ"ט ,11969-ולאחר התייעצות עם שרת הבריאות ,אני
ממנה את ד"ר עלמא פרנקל ,לחברה בוועדות ערר במחוז מרכז,
לפי החוק האמור.

לממלאת מקום נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים בוועדה
הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומית.
ח' באייר התשע"ד ( 8במאי )2014
(חמ -3-7ה)1
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים

כ"ג בניסן התשע"ד ( 23באפריל )2014
(חמ -3-228ה)1
מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .132

מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(א)( )9לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את ד"ר רותי פרום אריכא ,לנציגת
שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה
של תשתיות לאומית ,וזאת כל עוד היא עובדת משרד החקלאות
ופיתוח הכפר.
מינוי קודם של יוסי ישי  -בטל.2
א' בניסן התשע"ד ( 1באפריל )2014
(חמ -3-7ה)1
1
2

הסמכה לתת רישיון קבורה
לפי פקודת בריאות העם1940 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף ()1(8ב) לפקודת בריאות העם,
 ,11940ולאחר שהתייעצתי עם הרופא המחוזי אני מסמיך
את מנהל בית החולים סן ג'וזף וממלא מקומו בהעדרו ,לתת
רישיונות קבורה לנפטרים בבית החולים סן ג'וזף.
כ"ט בניסן התשע"ד ( 29באפריל )2014
(חמ -3-613ה)7
1

רוני גמזו
המנהל הכללי של משרד הבריאות
ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191ס"ח התשע"א ,עמ' .742

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקה של רשות מקרקעי
ישראל בעליית ערך הקרקע ,בעת העברת זכות חכירה
לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש"ך1960-

יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ח ,עמ' .91
י"פ התש"ע ,עמ' .1831

בתוקף סמכותי לפי סעיף (15א) ו–(ג) שבפרק ג' להחלטת
מועצת מקרקעי ישראל שמספרה  ,534בדבר שיעור חלקה של
רשות מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות
החכירה ,מיום כ"ח בסיוון התשנ"ב ( 29ביוני ( 1)1992להלן -
ההחלטה) ,אני קובע ומודיע כדלקמן:

מינוי ממלא מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר
בוועדה לשמירת הסביבה החופית

( )1המחיר היסודי בתוספת הראשונה להחלטה ,מיום א' בניסן
התשע"ד ( 1באפריל  ,)2014יהיה כדלקמן:

ערכים לצורך חישוב מחיר יסודי:
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
					
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א)( )8לתוספת השנייה לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-וסעיף 48א(א) לחוק האמור,
			
(א) נחלה
אני ממנה את נועם מוזס לממלא מקום נציגת שר החקלאות
בעד שני דונם חלקת חצר בלא מחוברים
54,600
ופיתוח הכפר בוועדה לשמירת הסביבה החופית ,2וזאת כל עוד
199,100
בעד מבני מגורים ומשק בנחלה
הוא עובד במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
בעד כל דונם מטע שלחין (הדרים,
כ"ח בניסן התשע"ד ( 28באפריל )2014
נשירים ,זיתים בהשקאה מלאה) -
(חמ -3-7ה)1
יאיר שמיר
9,500
		
עד גיל  5שנים
שר החקלאות ופיתוח הכפר
14,800
		
מעל גיל  5שנים
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;307התש"ן ,עמ'  ;168התשס"ד ,עמ' .546
סובפטרופים (אבוקדו ,מנגו ,אפרסמון) -
 2י"פ התש"ע ,עמ' .2138
9,500
		
עד גיל  6שנים
מינוי ממלאת מקום נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים
14,800
		
מעל גיל  6שנים
בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות
פקן -
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
9,500
		
עד גיל  5שנים
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א(א)( )5ו–48א(א) לחוק
14,800
		
מעל גיל  5שנים
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את עירית שפרבר,
9,500
			
בננות

שקלים חדשים

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשל"ג ,עמ'  ;228התש"ן ,עמ' ;168
התשס"ב ,עמ' .157
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1

י"פ התשנ"ג ,עמ'  ;19התשס"ח ,עמ'  ;1545התשע"ג ,עמ' ,508
עמ'  2977ועמ'  ;6626התשע"ד ,עמ'  771ועמ' .3267
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שקלים חדשים

					

כרמי ענבים בהדליה ,בהשקאה מלאה -
		
עד גיל  3שנים
		
מעל גיל  3שנים
בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר
		
בעד כל דונם מטע בעל
		
בעד כל דונם שלחין
		
בעד כל דונם בעל
בעד החלק ברכוש המשותף של האגודה
110,100
			
(המושב)
(ב) שטחי עיבוד
בעד כל דונם מטע שלחין (הדרים ,נשירים,
זיתים בהשקאה מלאה) -
9,500
		
עד גיל  5שנים
14,800
		
מעל גיל  5שנים
סובטרופים (אבוקדו ,מנגו ,אפרסמון) -
9,500
		
עד גיל  6שנים
14,800
		
מעל גיל  6שנים
פקן -
9,500
		
עד גיל  5שנים
14,800
		
מעל גיל  5שנים
12,700
18,000
9,500
3,200
5,800
3,200

( )1עורך דין מיקי שפיגלמן  -יושב ראש
עדי לבנה  -חבר
יורם בלקינד  -חבר;
( )2עורכת דין לאה פסרמן  -יושבת ראש
איריס טרכטנגוט  -חברה
מיקי כהן  -חברה.
מינוי הרכב ועדת ערר קודם  -בטל.
ב' בניסן התשע"ד ( 2באפריל )2014
(חמ -3-265ה)1
מוטי לנדאו
ראש המועצה במקומית סביון

מינוי הרכב נוסף לוועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית רעננה ,בישיבתה מיום כ' באדר א'
התשע"ד ( 27במרס  ,)2014הרכב נוסף לוועדת ערר לארנונה לפי
המפורט להלן:
עורכת דין רויטל סוויד  -יושבת ראש
עורך דין איתי הירשנהורן  -חבר
רמי בן עמי  -חבר.

כרמי ענבים בהדליה ,בהשקאה מלאה -
		
עד גיל  3שנים

12,700

		
מעל גיל  3שנים

18,000

ועדת ערר זו מתמנה נוסף על מינויים קודמים של ועדת
ערר לארנונה.2

בעד כל דונם מטע בהשקאת עזר

9,500

		
בעד כל דונם בעל

2,900

ל' בניסן התשע"ד ( 30באפריל )2014
(חמ -3-265ה)1

		
בעד כל דונם שלחין

5,800

		
בעד כל דונם בעל

2,900

בעד כל דונם עם השקאת עזר

4,800

זאב בילסקי
ראש עיריית רעננה
1
2

( )2מחיר יסודי מזערי לנחלה
הסכום הנקוב בסעיף (15ג) של פרק ג' בהחלטה יהיה ,מיום
א' בניסן התשע"ד ( 1באפריל  614,600 ,)2014שקלים חדשים.

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז1957-

כ"א באדר ב' התשע"ד ( 23במרס )2014
(חמ -3—719ה)1
בנצי ליברמן
מנהל הרשות

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית סביון ,בישיבתה מיום ה' באדר א'
התשע"ד ( 5בפברואר  ,)2014ועדת ערר לעניין החוק האמור
בהרכבים כמפורט להלן:
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשנ"ה ,עמ'  ;3058התשנ"ט ,עמ'  ;1841התשס"ב ,עמ' ;1524
התשס"ט ,עמ'  ;5451התש"ע ,עמ'  ,3909עמ'  ,4469ועמ' ;4470
התשע"א ,עמ' .3890

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.4.2014
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.1
.2

95/2014
10.3.2014

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
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.3

בנק לאומי לישראל,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
הארכת העסקה
 291+135עובדים
8.4.2014
 - 10.3.2014לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

96/2014
17.9.2013
רמה שירותי תחבורה בע"מ,
הסתדרות הכללית
הובלה
נהגים
תנאי עבודה
29.4.2014
31.9.2018 - 25.8.2013

.1
2
.3

97/2014
31.3.2014
תנובה גליל שותפות מוגבלת
הסתדרות החדשה
תעשיית מזון
עובדים קבועים
תנאי עבודה
29.4.2014
30.9.2016 - 1.10.2013

.1
.2
.3

98/2014
24.3.2014
חברת אלביט מערכות יבשה ותקשוב,
הסתדרות החדשה
תעשיית תקשורת
כלל העובדים
תנאי עבודה
29.4.2014
31.12.2016 - 1.1.2014

.1
.2
.3

99/2014
6.4.2014
אביק מערכות ביולוגיות בע"מ,
הסתדרות החדשה  /עובדי המזון והפרמצבטיקה
שירותי בריאות
כלל העובדים מלבד הנהלה
תנאי עבודה
26.4.2014
31.12.2016 - 1.1.2014

.1
.2
.3

100/2014
24.3.2014
תבור שאן חרוד,
הסתדרות החדשה
הובלה
עובדי מנהלה כ–20
תוספות שכר
8.4.2014
31.12.2014 - 1.1.2014

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
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.1
.2
.3

101/2014
12.4.2014
בזק חברה ישראלית לתקשורת,
הסתדרות החדשה
תקשורת
כלל העובדים
תיקונים להסכמים קודמים בענין ביטוח זקנה
7.4.2014
 - 12.2.2014לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

102/2014
17.3.2014
שירותי בריאות כללית,
הסתדרות הרפואית
שירותי בריאות
רופאים
תגמול בגין נוכחות בפועל בבית חולים
7.4.2014
 - 17.3.2014לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

103/2014
22.10.2013
ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ,
הסתדרות החדשה
הובלה אווירית
טייסים
תוספת בוחן והדרכה
30.4.2014
 - 22.10.2013לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

104/2014
19.1.2014
שירותי בריאות כללית,
הסתדרות החדשה
בריאות
כאמור בסעיף 2
תוספת מעונות
18.3.2014
 - 19.1.2014לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

105/2014
10.3.2014
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה /המעו"ף
בנקאות
כאמור בנספח ( 2עובדים)
תקופת ניסיון
3.4.2014
 - 11.3.2014לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6

106/2014
12.3.2014
בנק אגוד לישראל בע"מ,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
כאמור בנספח ( 13עובדים)
העסקה זמנית
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.7
.8

3.4.2014
 - 12.3.2014לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

107/2014
12.3.2014
בנק אגוד לישראל בע"מ,
הסתדרות הפקידים
בנקאות
 4עובדים
העסקה זמנית
3.4.2014
 - 12.3.2014לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

108/2014
1.6.2013
בריטיש אירוויס,
הסתדרות החדשה איגוד עובדי תחבורה
הובלה אווירית
כאמור בנספח א' (שני עובדים)
תנאי פרישה עקב מיזוג עם חברת תעופה איבריה
נתיבי אוויר של ספרד בע"מ
30.4.2014
 - 1.6.2013לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

109/2014
30.3.2014
עיריית רמלה,
הסתדרות החדשה
רשויות מקומיות
סייעות
פיצוי סייעות בגין העסקה עד  16:00במסגרת רפורמה
“אופק חדש"
13.4.2014
 - 30.3.2014לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

110/2014
27.3.2014
קרן קיימת לישראל,
ארגון עובדים
מינהל ציבורי של המדינה
כאמור בנספח ארבעה עובדים
עובדים חוזרים
13.4.2014
 - 27.3.2014לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

111/2014
27.3.2014
קרן קיימת לישראל,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
מינהל ציבורי של המדינה
עובדים נקלטים
תנאי עבודה
13.4.2014
 - 27.3.2014לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2

112/2014
19.3.2014

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
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.3

עוף הגליל בע"מ,
הסתדרות החדשה
תעשיית מזון
כלל העובדים
תוספות שכר
13.4.2014
30.9.2016 - 1.10.2013

.1
.2
.3

113/2014
17.2.2014
מכללה למינהל בתל אביב,
ארגון הסגל האקדמי
חינוך
סגל אקדמי
תוכנית התייעלות
22.4.2014
 - 17.2.2014לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

114/2014
31.12.2013
כרמל אולפינים בע"מ
הסתדרות החדשה  /הנדסאים ,מהנדסים  ,מח"ר
תעשיית מתכת
כלל העובדים
תיקונים להסכם ההפחתות מיום 24.3.2013
23.4.2014
 - 31.12.2013לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

115/2014
31.12.2013
בתי זיקוק לנפט בע"מ ו/או/גדיב תעשיות פטרוכימיה
בע"מ ו/או שמנים בסיסיים חיפה בע"מ,
הסתדרות החדשה  /מרחב חיפה
נפט
כלל העובדים
קרן רווחה
30.4.2014
 - 31.12.2013לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

116/2014
28.3.2014
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
בנקאות
כלל העובדים מלבד כאמור בסעיף 4
תנאי עבודה
8.4.2014
 - 28.3.2014לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

117/2014
8.4.2014
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
הסתדרות העובדים הכללית
בנקאות
כאמור בסעיף 2
תוספת שכר סלקטיבית
8.4.2014
 - 8.4.2014לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

5789

.1
.2
.3

118/2014
2.3.2014
חברת עמישב שירותים בע"מ,
הסתדרות העובדים הלאומית
שמירה
שומרים ועובדי ניקיון
תנאי עבודה
13.4.2014
 - 2.3.2014לתקופה בלתי מסויימת

.1
.2
.3

119/2014
21.3.2014
מפעל סנו מפעלי ברונוס בע"מ
החברה הדרומית לשיווק בע"מ
מפעל קוסמופארם של חברת סנו
מפעל ליטופים ונייר של חבר סנו,
הסתדרות החדשה
תעשיית נייר
כאמור בסעיף ( 7דור א' בלבד)
תנאי עבודה
13.4.2014
31.3.2016 - 1.4.2013

.1
.2
.3

120/2014
28.4.2014
מתנ"ס גוש עציון,
הסתדרות החדשה /מרחב ירושלים
שירותי פנאי
מטפלות במעונות
קרן השתלמות
30.4.2014
 - 28.4.2014לתקופה בלתי מסויימת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4686
התשנ"ט ,עמ'  ,57מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,5972התשס"ט ,עמ'  ,4630תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רמת גן מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
.2

כ"ד באדר ב' התשע"ד ( 26במרס )2014
(חמ )3-4

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

בהודעה בדבר הסכמים קיבוציים מיוחדים שהוגשו
לרישום עד  ,31.3.2014שפורסמה בילקוט הפרסומים ,6794
התשע"ד ,עמ'  ,5134בהסכם קיבוצי שמספרו  ,92/2014בסעיף ,3
במקום "איגוד הכדורל בישראל" צריך להיות "איגוד הכדורסל
בישראל".
שלמה יצחקי
			
הממונה הראשי על יחסי עבודה
		

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רג,996/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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אביבית מאור נמרודי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס,49/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3943
התשנ"ב ,עמ'  ,682מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6482התשע"ג ,עמ' ,258
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

ד' באייר התשע"ד ( 4במאי )2014
שלמה יצחקי
הממונה הראשי על יחסי עבודה

הודעה בדבר טעות סופר

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6127חלקה בשלמות
 ;652הייעוד :דרך.

חטיבת קרקע בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3848חלק מחלקה
( 20לשעבר חלק מחלקה  ,)14מגרש מס' .2
כ"א באדר ב' התשע"ד ( 23במרס )2014
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רצ,22/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3625
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,6809כ"ו באייר התשע"ד26.5.2014 ,

התשמ"ט ,עמ'  ,1791מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6180התשע"א ,עמ' ,1837
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית ראשון לציון
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראשון לציון ,המזוהה כגוש  ,4242חלק
מחלקה  ,249השלמה להפקעת החלקה בשלמות.

ז' בניסן התשע"ד ( 7באפריל )2014
(חמ )3-4

__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
מיפוס בע"מ
(ח"פ )51-455399-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.6.2014בשעה  ,14.30אצל המפרקת ,רח' הספורט ,12
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ליז אושרת לוי ,עו"ד ,מפרקת

לוג'יסטיק צ'יין דיפו בע"מ
(ח"פ )51-366826-9
(בפירוק מרצון)

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

הודעה על כינוס אסיפה סופית

פר"ק 34395-01-14

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.6.3014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
כצנלסון  ,4אזור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ובעניין פירוק עמותת בני הנעורים ברסלב ,תורה ותפילה
ירושלים ,ע"ר .58-044439-6

אברהם יוחנן ,מפרק

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

המבקשים :מיכאל טויטו ,ת"ז  ,043430438ונחמן לוי ,ת"ז
 ,034184390ע"י ב"כ עו"ד שמעון טננבלט ,מרח' החרושת ,28
אור יהודה ,טל'  ,03-6206400פקס' .03-6206500
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.1.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.6.2014בשעה .10.00
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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משבעה ימים
לפני תאריך הדיון בבקשה.
העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום.
שמעון טננבלט ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6809כ"ו באייר התשע"ד26.5.2014 ,

פרופשיונל אלקטרוניקס בע"מ
(ח"פ )51-069212-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.6.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הנמל ,40
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון שלמי ,עו"ד ,מפרק

צמאה נפשי בע"מ
(ח"פ )51-333711-3
(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
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי גובי ,ת"ז ,032197055
מרח' דרילזון  ,15בני ברק ,טל'  ,054-8410375למפרק 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.
מרדכי גובי ,מפרק

אי.וי.אר.סי הולדינגס בע"מ
(ח"פ )51-216930-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,9.7.2014בשעה  ,12.00במשרדי בעז נאור ושות' ,מתחם גרנות,
לשם הגשת דין וחשבון של המפרק בדבר פירוק החברה.
רונן משה ,עו"ד ,מפרק

צמאה נפשי בע"מ

פריתר ( )1992חברה לייצור צימוקים בע"מ

(ח"פ )51-333711-3
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-167939-1

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.6.2014בשעה  8.00בערב ,אצל המפרק ,רח'
דרילזון  ,15בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

מרדכי גובי ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.7.2014בשעה  ,18.00במשרדי בעז נאור
ושות' ,עורכי דין ,מתחם גרנות ,ד"נ חפר  ,38100מול מתחם
גן שמואל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נעימי יוסף ( )1998בע"מ

רונן משה ,מפרק

(ח"פ )51-271236-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.7.2014בשעה  ,8.00אצל המפרק ,רח' הקציר ,5
פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף נעימי ,מפרק

השזיף  -חברה לעיבוד ,אריזה ושיווק שזיפים ()1992
בע"מ

ח.מ.ב ( )1992חברה לניהול ואחזקה של חברי מבוא
ביתר בע"מ
(ח"פ )51-167942-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.7.2014בשעה  ,16.00במשרדי בעז נאור
ושות' ,עורכי דין ,מתחם גרנות ,ד"נ חפר  ,38100מול מתחם
גן שמואל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן משה ,מפרק

(ח"פ )51-174193-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.7.2014בשעה  ,14.00במשרדי בעז נאור
ושות' ,עורכי דין ,מתחם גרנות ,ד"נ חפר  ,38100מול מתחם
גן שמואל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן משה ,מפרק

מקנה גבי בע"מ
(ח"פ )51-311420-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.7.2014בשעה  ,10.00במשרדי בעז נאור ושות' ,עורכי
דין ,מתחם גרנות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן משה ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6809כ"ו באייר התשע"ד26.5.2014 ,

ביופיולס ישראל הפצה בע"מ

מידאס אלגוטרייד בע"מ

(ח"פ )51-448073-0

(ח"פ )51-457269-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.7.2014בשעה  ,10.00במשרדי חג'ג' ,בוכניק,
ויינשטיין ושות' ,רח' דרך בגין  ,132מרכז עזריאלי  ,1קומה ,32
הבניין העגול ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.7.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
טשרניחובסקי  ,12הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ודים צ'בוטר ,מפרק

דוד דרור ,מפרק

שפס אופנועים בע"מ

וויספרלוג טכנולוגיות (ישראל) בע"מ

(ח"פ )51-257908-7

(ח"פ )51-346156-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.7.2014בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' הר סנה ,637
מכבים-רעות  ,7179901לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל פופל ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.8.2014בשעה  ,11.00אצל עו"ד אבי סרוסי ,רח'
יגאל אלון  ,159תל אביב  ,67443לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צביקה שפס ,מפרק

ג.ת .גנון (תעשיות) בע"מ

שנפטק בע"מ

(ח"פ )51-105602-0

(ח"פ )51-254056-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.7.2014בשעה  ,11.30במשרד עורכי הדין לפיד
ושות' ,רח' גבעת החלומות  ,1הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ד"ר רן לפיד ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.8.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' דרך הים ,141
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד גנון ,מפרק

גשר  -בירן סוכנות לביטוח ( )1998בע"מ

נופ-גר בע"מ

(ח"פ )51-270474-3

(ח"פ )51-220175-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.7.2014בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' הרצל ,76
חיפה  ,33211לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק,
רח' הלוטם  ,12אורנית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פנחס ולדמן ,מפרק

צבי זימרן ,מפרק
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טדניר השקעות ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-286026-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק ,רח'
יחזקאל שטרייכמן  ,10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבשלום טדניר ,מפרק

סוליד סייל  -נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-312729-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק ,רח' אבן
גבירול  ,124תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סם לרנר ,מפרק

נ.ס.ג.ש השקעות ( )1991בע"מ
(ח"פ )51-161447-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.6.2014בשעה  ,11.00אצל המפרקת ,רח' טהון ,6
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רחל גולדנברג ,מפרקת

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.
אבשלום סייג ,מפרק

ח .סייג יצור ושיווק ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-190506-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.6.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אלנבי
 ,81תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבשלום סייג ,מפרק

א.י.ל .שירותי רפואה בע"מ
(ח"פ )51-262304-2
(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  ,23.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לוי בנזון ,ת"ז ,045406030
מרח' וולפסון  ,26ראשון 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.
לוי בנזון ,מפרק

א.י.ל .שירותי רפואה בע"מ
(ח"פ )51-262304-2
(בפירוק מרצון)

ח .סייג יצור ושיווק ( )1993בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-190506-9

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.6.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' וולפסון
 ,26ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לוי בנזון ,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  ,22.4.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבשלום סייג ,ת"ז
 ,057994360מרח' אלנבי  ,81תל אביב ,למפרק החברה.
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משהו טוב צרכנות חברתית בע"מ
(ח"פ )51-450050-3
(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  ,30.6.2014בשעה  ,12.00במשרד החברה ,רח' מור
 ,19כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר סטרנס ,מפרק

חיים לטווח ארוך בע"מ
(ח"פ )51-449346-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.6.2014בשעה  ,8.00במשרד המפרק ,רח' הברזל
 ,23תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל חיים ,רו"ח ,מפרק

חיפה  -הכינוס הישראלי לרפואה משולבת בע"מ
(ח"פ )51-424362-5
(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  ,1.7.2014בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' קרן היסוד
 ,36ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פריד אברהם פריצי ,מפרק

אורייתק  -פיתוח ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-392383-9
(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  ,5.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלמה מאיר רבינוביץ,
מכרמי קטיף  ,7936500טל'  ,077-2070602למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלמה מאיר רבינוביץ ,עו"ד ,מפרק

אורייתק  -פיתוח ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-392383-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.7.2014בשעה  ,9.00במשרד המפרק ,כרמי
קטיף  ,7936500לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה מאיר רבינוביץ ,עו"ד ,מפרק

קוראלון בע"מ
(ח"פ )51-244308-6
(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  ,8.7.2014בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין
זהבי ,בלאו ושות' ,רח' יגאל אלון  ,96תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
חיים פינק ,מפרק

מג'יק סמייל דנט בע"מ
(ח"פ )51-466771-6
(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  ,5.2.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל איסחקבייב ,ת"ז
 ,308908391מרח' זלמן ארן  ,61חולון ,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.
רפאל איסחקבייב ,מפרק
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מג'יק סמייל דנט בע"מ

דר-כץ אספרסו בר בע"מ

(ח"פ )51-466771-6

(ח"פ )51-337063-5

(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  ,10.7.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' זלמן ארן
 ,61חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רפאל איסחקבייב ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.7.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,שד' קיש ,18
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דן כץ ,מפרק

דיין כהן ושות'  -חברת עו"ד

יונתן הוצאה לאור בע"מ

(ח"פ )51-334750-0

(ח"פ )51-169027-3

(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  ,10.7.2014בשעה  ,16.00אצל רות דיין ,משרד עורכי
דין ,רח' הרא"ה  ,17רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.7.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הבנים ,30
רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק הדרי ,מפרק

סלברייטור מדיה בע"מ

אורן אחזקות וניהול (א.ע.מ) בע"מ

(ח"פ )51-477123-7

(ח"פ )51-271491-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

רות דיין וולפנר ,מפרקת

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  ,13.7.2014בשעה  ,10.00אצל המפרקים,
רח' משכית  ,22הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון פסטרנק
גיא ישראלי

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.7.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הלהב ,2
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר אורן ,מפרק

		

מפרקים

סריקות רפואיות בע"מ
די.אי.ג'י .אוליב בע"מ

(ח"פ )51-222610-1

(ח"פ )51-475323-5

(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  ,16.7.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,שד' הברושים
 ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק אסתר ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.7.2014בשעה  ,10.00במשרד עו"ד לרון אבו,
רח' אבא הלל  ,7בית סילבר ,רמת גן  ,52522לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
קורין גולן ,עו"ד ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,6809כ"ו באייר התשע"ד26.5.2014 ,

מוסך ציון את יוסף בע"מ

מ.צ.פ.ה עבודות אינסטלציה בע"מ

(ח"פ )51-106784-5

(ח"פ )51-329173-2

(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  ,16.7.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' מורדי
הגטאות  ,3גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף דרלינגס ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.7.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' החרמון
 ,43בית דגן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלכסנדר הירש ,מפרק

מ.ס .מאהר את סאמר חברה לבניה בע"מ

רוניקל השקעות בע"מ

(ח"פ )51-264182-0

(ח"פ )51-215540-9

(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  ,16.7.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' וואדי
 ,57אבו גוש ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאהר גבר ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.8.2014בשעה  ,10.00במשרדי עו"ד לאפה פורת,
רח' רוטשילד  ,60כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריק פורת ,רו"ח ,מפרק

פליי אאוטלט בע"מ

אורתא בע"מ

(ח"פ )51-497134-0

(ח"פ )51-094560-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.7.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אריה
שנקר  ,4הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל בן צבי ,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  ,28.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין,
מרח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260למפרק החברה.

ש.א.ש יועצים בע"מ
(ח"פ )51-465575-2
(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  ,16.7.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' טבנקין
 ,18רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי סוקונניק ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6809כ"ו באייר התשע"ד26.5.2014 ,

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.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

אורתא בע"מ
(ח"פ )51-094560-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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הנ"ל תתכנס ביום  ,10.8.2014בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

תרוכם בע"מ
(ח"פ )51-041691-0
(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  ,28.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין,
מרח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260למפרק 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.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

תרוכם בע"מ
(ח"פ )51-041691-0
(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  ,10.8.2014בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

אריס  -שירותי ייצור אלקטרוניים בע"מ
(ח"פ )51-255128-4
(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  ,28.12.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' שאול
המלך  ,35תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
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כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון ויצמן ,מפרק

תריסי נתניה בע"מ
(ח"פ )51-214479-2
(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  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה  ,16.00במשרדי
המפרק ,רחבה מרכזית קיבוץ משמר השרון  ,40270לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יעל הדר זימן ,עו"ד ,מפרק

קומפיופיקס בע"מ
(ח"פ )51-221207-7
(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  ,10.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהוד גולן ,משד'
שאול עמור  ,77מגדל העמק ,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.
אהוד גולן ,עו"ד ,מפרק

קומפיופיקס מעבדות מחשוב ( )3000בע"מ
(ח"פ )51-241119-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהוד גולן ,משד'
שאול עמור  ,77מגדל העמק ,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.
אהוד גולן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6809כ"ו באייר התשע"ד26.5.2014 ,

שמים כחולים שיווק ונדל"ן בע"מ

חלקה מס  338בגוש מס  6666בהרצליה בע"מ

(ח"פ )51-453183-9

(ח"פ )51-009618-3

(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  ,22.4.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דיקלה ברקוביץ,
מרח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,למפרקת 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  ,2.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד (רו"ח) ,אמיר אורגד,
מרח' שוהם  ,5רמת גן ,למפרק החברה.

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

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.

דיקלה ברקוביץ ,עו"ד ,מפרקת

אמיר אורגד ,עו"ד (רו"ח) ,מפרק

חלקה מס'  339בגוש מס  6666בהרצליה בע"מ

חלקה  104בגוש  6517בע"מ

(ח"פ )51-009617-5

(ח"פ )51-027911-0

(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  ,2.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד (רו"ח) ,אמיר אורגד,
מרח' שוהם  ,5רמת 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  ,2.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד (רו"ח) ,אמיר אורגד,
מרח' שוהם  ,5רמת 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.

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.

אמיר אורגד ,עו"ד (רו"ח) ,מפרק

אמיר אורגד ,עו"ד (רו"ח) ,מפרק

חלקה מס  15בגוש מס'  6543בהרצליה בע"מ

חלקה  103בגוש  6517בע"מ

(ח"פ )51-009615-9

(ח"פ )51-027909-4

(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  ,2.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד (רו"ח) ,אמיר אורגד,
מרח' שוהם  ,5רמת 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  ,2.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד (רו"ח) ,אמיר אורגד,
מרח' שוהם  ,5רמת 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.

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.

אמיר אורגד ,עו"ד (רו"ח) ,מפרק

אמיר אורגד ,עו"ד (רו"ח) ,מפרק
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5799

חלקה  232בגוש  6158בע"מ

פריקאפס פרסום בע"מ

(ח"פ )51-019410-3

(ח"פ )51-469054-4

(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  ,11.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה גוז ,ת"ז ,044645521
אצל לויט-מישר ,עורכי דין ,רח' מנחם בגין  ,12רמת גן ,טל'
 ,03-7523990למפרקת 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  ,2.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן ברזילי ,ת"ז ,038755542
למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למענה הרשום של החברה ,רח' לונץ  ,9דירה  ,5תל אביב.

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

בייטמן פרויקטים ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-185570-2

קולנוע תפארת בהרצליה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-049056-8

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  ,2.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד (רו"ח) ,אמיר אורגד,
מרח' שוהם  ,5רמת 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.
אמיר אורגד ,עו"ד (רו"ח) ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי נבון ,ת"ז ,065470262
מרח' זהבית  ,5נתניה ,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.
מוטי נבון ,מפרק

עדינה וגנר בע"מ

נכסי אריאל יעקובוב ומשפחתו בע"מ

(ח"פ )51-398465-8

(ח"פ )51-041726-4

(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  ,2.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד (רו"ח) ,אמיר אורגד,
מרח' שוהם  ,5רמת 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.
אמיר אורגד ,עו"ד (רו"ח) ,מפרק

5 800

אורן ברזילי ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדינה וגנר ,ת"ז ,26681205
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למענה הרשום של החברה ,רח' שנקר  ,16הרצליה פיתוח .46725
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עדינה וגנר ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6809כ"ו באייר התשע"ד26.5.2014 ,

בייקס סטור (הרצליה) בע"מ

א.מ .יבוא מוצרי מזון איכותיים בע"מ

(ח"פ )51-455553-1

(ח"פ )51-345680-6

(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  ,7.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון בבאי ,מרח' עזרא
ונחמיה  ,9נס ציונה ,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  ,7.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי גרינברגר ,מרח'
אח"י אילת  ,60קרית חיים ,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.

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

רון בבאי ,מפרק

אורי גרינברגר ,עו"ד ,מפרק

ש.ב .צריכה בע"מ

הסלט ייצור סלטים בע"מ

(ח"פ )51-345527-9

(ח"פ )51-093037-3

(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  ,7.5.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה ברמן ,מרח'
נחל הבשור 9א ,רמת 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  ,8.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפתח נבון ,מרח' מוהליבר ,118
יהוד-מונוסון ,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.

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

שלמה ברמן ,מפרק

יפתח נבון ,מפרק

צ.ק .שוק פירות ארצנו בע"מ

אודי  -סופרמרקט בע"מ

(ח"פ )51-341139-7

(ח"פ )51-356557-2

(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  ,7.5.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה ברמן ,מרח'
נחל הבשור 9א ,רמת 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  ,8.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אודי גוזלן ,מרח' ניסן
אברהם  ,12ירושלים ,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.

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

שלמה ברמן ,מפרק

אודי גוזלן ,מפרק
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א.ר.ד .תשובה בע"מ

טריפל סי הפצה ( )1993בע"מ

(ח"פ )51-124761-1

(ח"פ )51-187389-5

(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  ,8.5.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל תשובה ,מרח'
מונטיפיורי  ,31נתניה ,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  ,8.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף מרון ,מרח'
הסיבים  ,49פתח תקוה ,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.

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

רפאל תשובה ,מפרק

אסף מרון ,עו"ד ,מפרק

נאות נחשולים בניה בע"מ

אמריקן סטייל  -השרון בע"מ

(ח"פ )51-331419-5

(ח"פ )51-318162-8

(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  ,8.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו דגמי ,מרח' המסגר ,59
תל 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  ,8.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון רביע ,מרח'
התדהר  ,17רעננה ,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.

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

אליהו דגמי ,מפרק

שרון רביע ,עו"ד ,מפרק

ואריפריים טכנולוגיות בע"מ

ד .שור יועצים בע"מ

(ח"פ )51-340276-8

(ח"פ )51-243724-5

(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  ,8.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אלעד ,מהחממה
הטכנולוגית טרגטק ,רח' הגביש 4א ,נתניה ,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  ,10.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב שור ,ת"ז ,051781441
מרח' ארז  ,25ת"ד  ,129כפר ורדים  ,25147למפרק 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.

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

יעקב אלעד ,עו"ד ,מפרק

דב שור ,מפרק
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א.מ.א.י .ערוצי שיווק בע"מ

גורמן תומסון גרופ בע"מ

(ח"פ )51-221589-8

(ח"פ )51-497405-4

(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  ,11.5.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל לירן ,מרח'
דרויאנוב  ,5תל אביב  ,63143טל'  ,03-5280002פקס' ,03-5280001
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  ,13.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עודד יצחקי ,ת"ז
 ,037156213מרח' ויצמן  ,2תל אביב  ,6423902למפרק 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.
טל לירן ,עו"ד ,מפרק

פיט סטופ בע"מ
(ח"פ )51-354165-6
(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  ,12.5.2014לאחר
שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של
 21ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את אוריאן שטרית ,ת"ז  ,037798923אצל מרינה פטריות
הגליל ,מושב מעונה ,ד"נ גליל מערבי  ,2492000למפרק החברה.
אוריאן שטרית ,עו"ד ,מפרק

ת.י .קרור בע"מ
(ח"פ )51-159410-3

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.
עודד יצחקי ,עו"ד ,מפרק

אוקלרו ישראל בע"מ
(ח"פ )51-304119-4
(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  ,14.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה לקס ,מרח' הרב
הרצוג  ,69ירושלים ,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 לקס ,מפרק

עידנים מלונות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-052268-3

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל הרמן ,אצל ש' פרידמן
ושות' ,עורכי דין ,רח' ויצמן  ,2תל 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.
גיל הרמן ,עו"ד ,מפרק
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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  ,14.5.2014התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יובל גיא,
ת"ז  ,024252801מרח' העיט  ,13רעננה ,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.
יובל גיא ,עו"ד ,מפרק
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סודאי ואקסקלוסיב בע"מ

דיאמנט אורטו בע"מ

(ח"פ )51-444739-0

(ח"פ )51-384987-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון רוזנברג ,ת"ז
 ,56720477מרח' דרך מנחם בגין  ,23תל 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.
דורון רוזנברג ,עו"ד ,מפרק

אריס  -שירותי ייצור אלקטרוניים בע"מ
(ח"פ )51-255128-4
(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.7.2014
בשעה  ,11.00אצל 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.
שירי מלכי ,עו"ד ,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  ,13.5.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון ויצמן ,ת"ז ,024079303
מרח' מגשימים  ,20פתח תקוה ,למפרק החברה.
ירון ויצמן ,מפרק

אחים שפק בע"מ
(ח"פ )51-228154-4
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי
באסיפה כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה
ביום  ,7.3.2014התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את
החברה מרצון ולמנות את רו"ח רחמים יוסף ,ממשרד
רואי חשבון יוסף ושות' ,רח' רוטשילד  ,53ראשון לציון,
טל'  ,050-5239722למפרק 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  ,10.00במשרדי 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.
רחמים יוסף ,רו"ח ,מפרק
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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 ,8.5.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד שירי מלכי ,משד' יהודית  ,5ת"ד  ,7358תל אביב ,61072
טל'  ,077-9241274למפרקת החברה.

מ .גומר החזקות בע"מ
(ח"פ )51-316995-3
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,8.5.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את מירה גומר ,מרח' הנחל  ,14בני ציון ,טל' ,09-9502018
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  ,8.9.2014בשעה
 ,11.00במשרדי 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.
מירה גומר ,מפרקת

מ .רבינוביץ החזקות בע"מ
(ח"פ )51-316993-8
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה

ילקוט הפרסומים  ,6809כ"ו באייר התשע"ד26.5.2014 ,

כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,8.5.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את מירה גומר ,מרח' הנחל  ,14בני ציון ,טל' ,09-9502018
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  ,8.9.2014בשעה
 ,11.00במשרדי 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.
מירה גומר ,מפרקת

סקויה רהיטים ( )2004בע"מ
(ח"פ )51-350226-0
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,8.5.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את משה יהודה ,מרח' בן זכאי  ,57ירושלים ,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  ,8.9.2014בשעה
 ,10.00אצל עו"ד אוהד שני ,רח' מנחם בגין  ,11קומה  ,13רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
משה יהודה ,מפרק

טיולי הנסיך בע"מ
(ח"פ )51-327889-5
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,11.5.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון
ולמנות את מנחם מענדל אשכנזי ,מכפר חב"ד ,משק 27ב ,טל'
 ,054-2100770למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום

הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.9.2014
בשעה  ,18.00אצל 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.
מנחם מענדל אשכנזי ,מפרק

שריג אס .ג'י הדרכה ומחשבים בע"מ
(ח"פ )51-291625-5
(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  ,11.5.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה
רוטנברג ,מרח' מרומי שדה  ,6מודיעין עילית ,טל' ,054-8667607
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 ,11.9.2014
בשעה  ,18.00אצל 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.
שרה רוטנברג ,מפרקת

DFY online
(ח"פ )51-394269-8
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,11.5.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אורן לוי ,מרח' ויצמן  ,137תל אביב ,טל' ,054-7721061
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 ,11.9.2014
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.
אורן לוי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6809כ"ו באייר התשע"ד26.5.2014 ,
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גוד פרנד בע"מ
(ח"פ )51-412437-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,12.5.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את חן דוד בן שבע ,ת"ז  ,059251926למפרק 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 ,12.9.2014
בשעה  ,12.00אצל עו"ד יניב עורקבי ,רח' יגאל אלון  ,65תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
חן דוד בן שבע ,מפרק

רד וונצ'רס בע"מ
(ח"פ )51-265721-4
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,1.5.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את יהודה זיסאפל ,מרח' ראול וולנברג  ,24בניין  ,Cקומה ,10
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.9.2014
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.
יהודה זיסאפל ,מפרק

מאיר אלישע צ'יינג' בע"מ
(ח"פ )51-353771-2
(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  ,29.4.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
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אליעזר אדם ,מרח' נחל דולב  ,60רמת בית שמש ,9962155
טל'  ,052-2598375למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.9.2014
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.
אליעזר אדם ,עו"ד ,מפרק

המקום של מיכאל בע"מ
(ח"פ )51-369968-6
(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  ,7.5.2014התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ערן צור,
מרח' לינקולן  ,20תל אביב ,טל'  ,03-6950940למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.9.2014
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.
ערן צור ,עו"ד ,מפרק

א .מרגליות אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-327180-9
(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  ,25.4.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שרגא דל ,מרח' ז'בוטינסקי  ,155רמת גן ,טל'  ,03-7532766למפרק
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 ,29.9.2014
בשעה  17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרגא דל ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6809כ"ו באייר התשע"ד26.5.2014 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

