רשומות

ילקוט הפרסומים
י"ח בתמוז התשע"ד
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הודעה בדבר קביעת אזורי עדיפות לאומית
לפי חוק חובת המכרזים ,התשנ"ב1992-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א(א )1לחוק
חובת המכרזים ,התשנ"ב( 11992-להלן  -החוק) ,ובהמשך
להחלטות הממשלה מס'  1926מיום ו' בתמוז התש"ס ( 9ביולי
 ,)2000מס' (1231חכ )47/מיום ל' בכסלו התשס"ד ( 25בדצמבר
 )2003ומס'  3575מיום כ"ג בניסן התשס"ה ( 2במאי )2005
שהתקבלו בעניין העדפה במכרזי מערכת הביטחון ,קבעה
הממשלה ,כי -
( )1אזור קו העימות לעניין החוק ותקנות חובת המכרזים
(העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית) ,התשנ"ח,21998-
יכלול את שטחי היישובים ואזורי התעשייה בצפון ,בטווח
של עד  9ק"מ מגבול לבנון .את שטחי יישובי עוטף עזה,
בטווח של עד  7ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת
עזה ואת אזור שדרות רבתי כמפורט להלן ,הכול בהתאם
למרחק האווירי הקצר ביותר שבין הגבול לבית המגורים
הקיצוני ביישוב ,הקרוב לגבול ,ובתנאי שאותו בית
מגורים נבנה ככזה מכוח היתר כדין ,וייחשב אזור עדיפות
לאומית;
( )2בהחלטה זו" ,שדרות רבתי"  -התחום הגאוגרפי של
אזור שדרות רבתי ,כפי שנקבע בהחלטת הממשלה מס'
(1231חכ )47/האמורה; אזור התעשייה "ספירים" כפי
שנקבע בהחלטת הממשלה מס' (3493חכ )99/מיום י' באייר
התשס"ח ( 15במאי  )2008וכן אזור התעסוקה ניר עם-שער
הנגב כפי שנקבע בהחלטת הממשלה מס'  1708מיום י'
בסיוון התשס"ז ( 27במאי ;)2007
( )3לאור הגדרת אזורי "קו עימות" יעודכן התחום הגאוגרפי
של שדרות רבתי כמפורט לעיל וכן ייווספו לאזורים
המנויים בהודעות הקובעות אזור קו עימות ,שטחי
היישובים המנויים להלן:

תוקף המינוי לשש שנים.
כ"ה בסיוון התשע"ד ( 23ביוני )2014
(חמ -3-1103ה)2
ציפי לבני
שרת המשפטים

מינוי רשם השותפויות
לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה1975-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  68לפקודת השותפויות [נוסח
חדש] ,התשל"ה ,11975-אני ממנה את אייל גלובוס לרשם
השותפויות.
תוקף המינוי לשש שנים.
כ"ה בסיוון התשע"ד ( 23ביוני )2014
(חמ -3-905ה)1
1

מינוי רשם העמותות
לפי חוק העמותות ,התש"ם1980-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  63לחוק העמותות ,התש"ם,11980-
אני ממנה את אייל גלובוס לרשם העמותות.
תוקף המינוי לשש שנים.
כ"ה בסיוון התשע"ד ( 23ביוני )2014
(חמ -3-1390ה)3
ציפי לבני
שרת המשפטים
1

בגבול הצפון:

ביישובי עוטף עזה:
שלומית.
י"ד בסיוון התשע"ד ( 12ביוני )2014
(חמ )3-2512

2
3

ס"ח התש"ם ,עמ' .210

מינוי רשם המשכונות

בית ג'אן ,בן עמי ,יסוד המעלה ,כסרה-סמיע ,מג'דל שמס,
מסעדה ,נווה אטיב ,עין קניא ,פקיעין-בוקייעה.

1

ציפי לבני
שרת המשפטים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש ,עמ' .549

אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;114התשנ"ג ,עמ'  ;108התשנ"ה ,עמ' ;46
התשנ"ח ,עמ'  ;185התשס"א ,עמ' .392
ק"ת התשנ"ח ,עמ'  ;1020התשס"ו ,עמ' .510
י"פ התשס"ד ,עמ' .1766

לפי תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון) ,התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  3לתקנות המשכון (סדרי רישום
ועיון) ,התשנ"ד ,11994-אני ממנה את אייל גלובוס לרשם
המשכונות.
תוקף המינוי לשש שנים.
כ"ה בסיוון התשע"ד ( 23ביוני )2014
(חמ -3-812ה)2
ציפי לבני
שרת המשפטים
1

ק"ת התשנ"ד ,עמ' .734

מינוי רשם שמות עסק
לפי פקודת רישום שמות עסק

מינוי רשם ההקדשות
לפי חוק הנאמנות ,התשל"ט1979-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק נאמנות ,התשל"ט,11979-
אני ממנה את אייל גלובוס לרשם ההקדשות.
1

בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לפקודת רישום שמות עסק,1
אני ממנה את אייל גלובוס לרושם שמות עסק.
תוקף המינוי לשש שנים.
כ"ה בסיוון התשע"ד ( 23ביוני )2014
(חמ )3-1387
ציפי לבני
שרת המשפטים

ס"ח התשל"ט ,עמ'  ;128התשס"ו ,עמ' .1198
1

6 814

ע"ר  ,1935תוס'  ,1עמ' .116

ילקוט הפרסומים  ,6838י"ח בתמוז התשע"ד16.7.2014 ,

מינוי עובד אחראי

מינוי חברים לוועדות ערר

לפי חוק כלי הירייה ,התש"ט1949-

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז,1957-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה,
התש"ט ,11949-אני ממנה את עמוס פסטרנק ,במקומו של ליאור
ברקוביץ ,2לעובד שראוי לקבל רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה
שנועדו לצורכי ביטחון בקשר לתפקידיהם של עובדי משרד
המשפטים ומערכת בתי המשפט ,במחוז תל אביב.
המינוי יהיה בתוקף כל עוד העובד האמור מכהן בתפקידו
הנוכחי.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב ,21992-אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות
ערר לפי החוק ,כמפורט להלן:
מחוז דרום:
קלרה שניידרמן

כ"ה בסיוון התשע"ד ( 23ביוני )2014
(חמ -3-497ה)4
1
2

גדעון רוזנטל

ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התש"ט ,עמ'  ;143התשי"ד ,עמ' .149
י"פ התשע"ג ,עמ' .1961

מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים
לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (35ב) לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול) ,התשל"א ,11971-ולפי סעיף  16לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-ובהסכמת נשיא בית המשפט
העליון ,אני ממנה את יובל שדמי ,שופט בקצבה של בית משפט
שלום ,ליושב ראש ועדת שחרורים.

מקסימו מיסלוס.
מחוז חיפה:
נעמי אפטר.3
תוקף המינויים לשלוש שנים.
כ"ח באייר התשע"ד ( 28במאי )2014
(חמ -3-100ה)1
ציפי לבני
שרת המשפטים
1
2
3

מינוי ממלא מקום לחבר ועדת הערר

תוקף המינוי לשנתיים.
י"ט בסיוון התשע"ד ( 17ביוני )2014
(חמ )3-1191

לפי חוק תכנון משק החלב ,התשע"א2011-
ציפי לבני
שרת המשפטים

1
2

ס"ח התשל"א ,עמ' .134
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי חברים לוועדות ערר
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז,1957-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב ,21992-אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות
ערר לפי החוק ,כמפורט להלן:

בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב)( )2לחוק תכנון משק החלב,
התשע"א ,12011-אני ממנה ,מתוך הרשימה שהגיש לי הארגון
היציג ,את רענן כץ לממלא מקומו של ישראל בלוך 2בוועדת
הערר לעניין מכסות חלב בקר.
י"ד בסיוון התשע"ד ( 12ביוני )2014
(חמ )3-4512
יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1
2

במחוז תל אביב:

לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה ,התשנ"ח1998-

במחוז חיפה:

בתוקף סמכותי לפי סעיף (13ב) לחוק גנים לאומיים,
שמורות טבע אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח,11998-
ולאחר שהתייעצתי עם מליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים (להלן  -מליאת הרשות) ,אני ממנה את נפתלי
אלימלך ליושב ראש מליאת הרשות במקומו של אהוד יתום.2

ד"ר מיכאל דויטש.
תוקף המינויים לשלוש שנים.
ט' בניסן התשע"ד ( 9באפריל )2014
(חמ -3-100ה)1
ציפי לבני
שרת המשפטים
2
3

ס"ח התשע"א ,עמ' .762
י"פ התשע"ד ,עמ' .5466

מינוי יושב ראש מליאת הרשות לשמירת הטבע
והגנים הלאומיים

פרופ' יוסף זהבי;3

1

ס"ח התשי"ז ,עמ' .163
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"א ,עמ' .4063

ס"ח התשי"ז ,עמ' .163
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשס"ח ,עמ'  ;2557י"פ התשע"א ,עמ' .2896

ילקוט הפרסומים  ,6838י"ח בתמוז התשע"ד16.7.2014 ,

י"א בסיוון התשע"ד ( 9ביוני )2014
(חמ -3-474ה)2
עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה
1
2

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
י"פ התשע"א ,עמ' .853

6815

מינוי חבר מועצה וחבר הנהלת רשות נחל הקישון

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

לפי צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל הקישון),
התשנ"ה1994-

לפי פקודת הבנקאות1941 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (6א) לחוק רשויות נחלים
ומעיינות ,התשכ"ה ,11965-וסעיף (10ב) לצו רשויות נחלים
ומעיינות (רשות נחל הקישון) ,התשנ"ה ,21994-אני ממנה את
אלון זקס ,לנציג המשרד להגנת הסביבה במועצת רשות נחל
הקישון ולחבר הנהלת רשות נחל קישון.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות, 1941 ,
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
הנגיד ,נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 422פתיחת
חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו" (להלן  -ההוראה),
בחוזר מס' ח ,2423-06-ולפיו -
1

( )1מועד תחילת ההוראה ,למעט סעיפים (8 ,5ב) ו– ,9ביום ו'
באלול התשע"ד ( 1בספטמבר ;)2014

תוקף המינוי להנהלת רשות נחל הקישון לשלוש שנים,
וכל עוד הוא משמש נציג המשרד להגנת הסביבה במועצת
רשות נחל קישון.

( )2מועד תחילת סעיפים  5ו– 9להוראה במועד פרסום
ההוראה באינטרנט  -כ"ו באייר התשע"ד ( 26במאי ;)2014

כ"ו באייר התשע"ד ( 26במאי )2014
(חמ -3-2016ה)2

( )3מועד תחילת סעיף (8ב) להוראה ביום י' בטבת התשע"ה
( 1בינואר .)2015

עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .150
ק"ת התשנ"ה ,עמ' .6

כ"ד בסיוון התשע"ד ( 22ביוני )2014
(חמ )3-3537
1

מינוי חבר בוועדה למתן היתרים

הודעה בדבר קביעת ערכו הנקוב של מטבע
ושאר פרטיו

לפי חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) ,התשמ"ג1983-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א)( )7לחוק מניעת זיהום הים
(הטלת פסולת) ,התשמ"ג( 11983-להלן  -החוק) ,אני ממנה את
מאיה יעקבס ,לחברה בוועדה למתן היתרים לפי החוק ,כנציגת
הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה ,במקומו
של יריב אברמוביץ.2
ההודעה בדבר מינוי ועדה למתן היתרים ,3תתוקן לפי זה.
כ"ג בניסן התשע"ד ( 23באפריל )2014
(חמ )3-1715
1
2
3

עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה
ס"ח התשמ"ג ,עמ'  ;110התשס"ג ,עמ' .118
י"פ התשס"ט ,עמ' .1459
י"פ התשמ"ד ,עמ' .3217

לפי חוק בנק ישראל ,התש"ע2010-
אני מודיעה שבתוקף סמכותי לפי סעיף (43ב) לחוק
בנק ישראל ,התש"ע ,12010-ולאחר שניתן אישור המועצה
המינהלית ,וכן התקבל אישור הממשלה ,קבעתי את ערכו
הנקוב ,תרכובתו ,משקלו ,תבניתו ושאר פרטיו של מטבע
זיכרון בסדרת מטבעות בוליון "ירושלים של זהב"" ,בית כנסת
החורבה" ,התשע"ד ,2014-בערך נקוב  20שקלים חדשים (זהב
טהור) אשר דוגמאותיו שמורות בבנק ישראל.
י"ח בסיוון התשע"ד ( 16ביוני )2014
(חמ -3-105ה)1
קרנית פלוג
נגידת בנק ישראל
1

מינוי חבר בוועדה למתן היתרים

ההודעה בדבר מינוי הוועדה למתן היתרים ,3תתוקן לפי זה.
כ"ג בניסן התשע"ד ( 23באפריל )2014
(חמ -3-2183ה)1

לפי חוק המים ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לתוספת השנייה לחוק
המים ,התשי"ט ,11959-אני מודיע כי סיווג המצב ההידרולוגי
באזורים מנותקים ובאזור סובב כנרת לגבי שנת  ,2014הוא
כמפורט להלן:
( )1באזורים המנותקים:
(א) באזור עמק חרוד :גרוע;

עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה
1
2
3

(ב) באזור עמק בית שאן :גרוע;
(ג) באזור בקעת הירדן :ממוצע;

ס"ח התשמ"ח ,עמ' .118
י"פ התשס"ט ,עמ' .1459
י"פ התש"ן ,עמ' .3363

(ד) באזור ים המלח והערבה :גרוע.
1
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ס"ח התש"ע ,עמ' .452

הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק
ובאזור סובב כנרת

לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א)( )8לחוק מניעת זיהום הים
ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,אני ממנה
את מאיה יעקבס ,לחברה בוועדה למתן היתרים לפי החוק,
כנציגת הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה,
במקומו של יריב אברמוביץ.2

דוד זקן
המפקח על הבנקים
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשע"ג ,עמ' .5154

ילקוט הפרסומים  ,6838י"ח בתמוז התשע"ד16.7.2014 ,

התקווה  ,4באר שבע ,בלשכת הממונה על מחוז הדרום ,משרד
הפנים ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,ובעיריית אילת.

( )2באזור סובב כנרת :גרוע.
זאת לפי נתונים אלה:
מפלס הכנרת ביום כ"ט באדר ב' התשע"ד ( 31במרס )2014
  211.01מטרים מתחת לפני הים.שפיעת מעיינות הדן ביום כ"ט באדר ב' התשע"ד (31
במרס  5.68 - )2014מטרים מעוקבים לשנייה.
י' בתמוז התשע"ד ( 8ביולי )2014
(חמ )3-3697
אלכסנדר קושניר
מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב

הודעה בדבר מדינה המנויה בנספח להסכם
לפי חוק הפטנטים ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 48ט(ב) לחוק הפטנטים,
התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי מיום ז' בתשרי
התשע"ה ( 1באוקטובר  ,)2014ארצות הברית של אמריקה היא
מדינה מנויה בנספח להסכם שנחתם עם המשרד הבין–לאומי
על פי סעיף ()3(16ב) לאמנה בדבר שיתוף פעולה בענייני
פטנטים ,כאמור בסעיף 48א לחוק.
ח' בתמוז התשע"ד ( 6ביולי )2014
(חמ )3-4881
1

אסא קלינג
רשם הפטנטים ,המדגמים וסימני מסחר
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;148התשע"ב ,עמ' .54

כ"ה בסיוון התשע"ד ( 23ביוני )2014
רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אייל גל בע"מ
(ח"פ )51-281710-7
(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  ,25.8.2014בשעה  ,10.00במשרד המפרק,
קיבוץ אייל ,השרון התיכון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון זייצל ,מפרק

כליר  -מוצרי אופטיקה בע"מ
(ח"פ )51-245621-1

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

(בפירוק מרצון)

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-

הודעה על כינוס אסיפה סופית

בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב שתולה
מחלת הניוקסל:

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.8.2014בשעה  ,8.30אצל עו"ד משה בן–דת ,רח'
ביאליק  ,155רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שומרה ,אבן מנחם ,אדמית ,אילון ,גורן ,גרנות הגליל ,חוסן,
מעיליה ,מעונה ,מעלות תרשיחא ,עראמשה ,צוריאל ,חורפש,
סאסא ,הילה ,אלקוש ,מתת ,אבירים ,פסוטה ,וכל מקום אחר
הנמצא ברדיוס של  10קילומטרים ממושב שתולה.
כ"ו בסיוון התשע"ד ( 24ביוני )2014
(חמ )3-126
נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
1

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום
מס'  - 60163 ,60158 ,60156 ,40145ים תיכון ,הוצגו ביום כ"ה
בסיוון התשע"ד ( 23ביוני  )2014למשך  30ימים ,לעיון בלשכת
פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום ,קריית הממשלה ,רח'

ילקוט הפרסומים  ,6838י"ח בתמוז התשע"ד16.7.2014 ,

אריק טל אל ,מפרק

ביץ סאונד רקורד בע"מ
(ח"פ )51-425632-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.9.2014בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' גלעד
ישראל  ,20אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רות קלי טויטו ללו ,מפרקת

6817

אנימה אופנה בע"מ

י .גז בע"מ

(ח"פ )51-113961-0

(ח"פ )51-104320-0

(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  ,31.8.2014בשעה  ,16.00אצל המפרקת ,רח'
שאול המלך  ,35תל אביב ,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  ,12.9.2014בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' פיק"א ,11
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

חגית קזיניץ ,מפרקת

יוסף גז ,מפרק

ש.ג.א אלומניום היוצר בע"מ

כ.ב.י להט אלקטרוניקה ( )1997בע"מ

(ח"פ )51-241982-1

(ח"פ )51-244975-2

(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  ,1.9.2014בשעה  ,10.30אצל המפרק ,רח'
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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.9.2014בשעה  ,8.30אצל המפרק ,באמצעות עו"ד
אורן סלעי ,רח' דרך בר יהודה  ,52נשר ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן סימון ,רו"ח ,מפרק

כפיר בן יהודה ,מפרק

ק.ש.ר-ח.ם  -קידום שירותים חברתיים לחריגים
ומיוחדים בע"מ

(ח"פ )51-018812-1

(ח"פ )51-261658-2

(בפירוק מרצון)

דג אל חברה למסחר בע"מ

(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  ,30.10.2014בשעה  ,10.00במשרד אליעזר טרנר
ושות' ,רו"ח ,רח' קרליבך  ,23תל 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  ,7.9.2014בשעה  ,16.30אצל המפרק ,רח' שניר ,21
כפר ורדים  ,2514700לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נשאת גדעון ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

אורי איזלר ,רו"ח ,מפרק

פרומודקס בע"מ

אלפאנומריקס השקעות בע"מ

(ח"פ )51-045035-6

(ח"פ )51-450883-7

(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  ,30.10.2014בשעה  ,10.00במשרד רו"ח אליעזר
טרנר ושות' ,רח' קרליבך  ,23תל 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  ,10.9.2014בשעה  ,10.00במשרדי חברת טעם גן עדן,
רח' שמואל הנציב  ,24קומה  ,1נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי איזלר ,רו"ח ,מפרק

גלית אליאס ,עו"ד ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,6838י"ח בתמוז התשע"ד16.7.2014 ,

אי.טי.סי .נכסי תעשיה רעננה בע"מ

גוד ביר קונסולטינג

(ח"פ )51-050157-0

(ח"פ )51-473847-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.10.2014בשעה  ,10.00במשרד אליעזר טרנר
ושות' ,רו"ח ,רח' קרליבך  ,23תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי איזלר ,רו"ח ,מפרק

חברה ישראלית להשקעות אי.אי.סי .בע"מ
(ח"פ )51-028195-9
(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  ,30.10.2014בשעה  ,10.00במשרד אליעזר טרנר
ושות' ,רו"ח ,רח' קרליבך  ,23תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי איזלר ,רו"ח ,מפרק

אולימפיה הנדסה תעשיתית בע"מ
(ח"פ )51-055032-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.10.2014בשעה  ,10.00במשרד אליעזר טרנר
ושות' ,רו"ח ,רח' קרליבך  ,23תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי איזלר ,רו"ח ,מפרק

זברה אירועים בע"מ
(ח"פ )51-482489-5

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
טל מייק ,ת"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 ,29.10.2014
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

ע.ע.א השקעות וסחר
(ח"פ )51-446326-4
(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  ,29.6.2014התקבלה
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 ,29.10.2014
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

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

אילן סימון פרסום שיווק ויחסי ציבור בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.1.2015בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
סוקולוב  ,15ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-149448-6

תהילה יונגר ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,6838י"ח בתמוז התשע"ד16.7.2014 ,

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אילן סימון ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות,
טל'  ,08-9477080למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,9.11.2014
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.

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.

אלון לייבוביץ ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.11.2014
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.

שמד פוספון בע"מ
(ח"פ )51-231950-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אילן סימון ,מפרק

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 ,2.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אורי לזר ,מרח' יצחק שדה  ,17תל אביב ,טל' ,03-6237777
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.

אוורג'ין נטוור בע"מ
(ח"פ )51-242786-5
(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  ,1.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אילן סימון ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות,
טל'  ,08-9477080למפרק 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 ,2.11.2014
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.
אילן סימון ,מפרק

מנהל רפואי בע"מ
(ח"פ )51-438512-9
(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 ,3.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אלון לייבוביץ ,משד' עמק איילון  ,17/9ת"ד  ,2377שוהם
 ,60850טל'  ,054-4444923למפרק 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 ,20.11.2014
בשעה  ,10.00במשרד שטראוס ,לזר ושות' ,רואי חשבון ,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.
אורי לזר ,מפרק

אדרא ר.ב .השקעות בע"מ
(ח"פ )51-270428-9
(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 ,2.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אורי לזר ,מרח' יצחק שדה  ,17תל אביב ,טל' ,03-6237777
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 ,20.11.2014
בשעה  ,9.00במשרד שטראוס ,לזר ושות' ,רואי חשבון ,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.
אורי לזר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6838י"ח בתמוז התשע"ד16.7.2014 ,

לירוי תעשיות מיחזור בע"מ
(ח"פ )51-475269-0
(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 ,1.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד יצחק מנחם ,מרח' די רוסי  ,11תל אביב  ,6683321טל'
 ,054-6565863פקס'  ,03-5516050למפרק 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 ,1.12.2014
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.

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יצחק מלכה ,מרח' המושב  ,42כרכור ,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 ,29.12.2014
בשעה  ,17.00אצל עו"ד חיים שפרוט ,משרד עורכי דין עידן,
אימבר ,שפרוט ,בכתובת הנ"ל ,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 מלכה ,מפרק

הפטוקיור בע"מ
(ח"פ )51-454313-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

יצחק מנחם ,עו"ד ,מפרק

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 ,25.6.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד צוק און ,מרח' בן גוריון  ,2רמת גן ,טל' ,03-6120163
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.

ש.ע .אייל אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-429754-8
(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  ,21.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עופר ביטון ,מרח' המושב  ,42כרכור ,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 ,29.12.2014
בשעה  ,17.00אצל עו"ד חיים שפרוט ,משרד עורכי דין עידן,
אימבר ,שפרוט ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.12.2014
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.
צוק און ,עו"ד ,מפרק

זמן אמיתי  1999( 2000א.ב .תפעול) בע"מ
(ח"פ )51-276904-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

עופר ביטון ,מפרק

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 ,3.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את שרון פרויינדליך ,מרח' הנרקיסים 12ב ,כפר שמריהו,
טל'  ,054-4306023למפרק 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.

בית הבובות ( )2006בע"מ
(ח"פ )51-389645-6
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,6838י"ח בתמוז התשע"ד16.7.2014 ,
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.1.2015בשעה
 ,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.
שרון פרויינדליך ,מפרק

אגנוזיה בע"מ
(ח"פ )51-236093-4
(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 ,3.7.2014
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את שרון פרויינדליך ,מרח' הנרקיסים 12ב ,כפר שמריהו,
טל'  ,054-4306023למפרק 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  ,1.1.2015בשעה
 ,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.

מרגנית (גז) בע"מ
(ח"פ )51-239745-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.7.2014התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי כלפון,
מרח' ז'בוטינסקי  ,33מגדלי התאומים  ,1רמת 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 ,1.9.2014
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.
עדי כלפון ,עו"ד ,מפרק

ישפה גרופ בע"מ
(ח"פ )51-405441-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

שרון פרויינדליך ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.4.2014התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים עפר
יצחקוב ,מת"ד  ,3354רמת גן  ,52136טל'  ,03-5756548למפרק 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.

גראנדיס יזמות עיסקית וייעוץ בע"מ
(ח"פ )51-416109-0
(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  ,5.2.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יאיר מינטוס ,מרח' היצירה  ,3רמת גן  ,52522טל' ,03-6243366
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 ,8.9.2014
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 מינטוס ,עו"ד ,מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.9.2014
בשעה  ,10.30אצל בן ברוך יועץ מס ,רח' תובל  ,21רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אפרים עפר יצחקוב ,מפרק

מקום בגליל שורשום בע"מ
(ח"פ )51-177246-9
(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

ילקוט הפרסומים  ,6838י"ח בתמוז התשע"ד16.7.2014 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
ארנון כרם ,מרח' יוסף לוי  ,23קרית ביאליק ,טל' ,04-8759799
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 ,19.10.2014
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.
ארנון כרם ,רו"ח ,מפרק

א.א אולמי בארוק בע"מ
(ח"פ )51-487353-8
(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  ,30.6.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנוך
זזינסקי ,מרח' היצירה  ,11רחובות ,טל'  ,052-7342055למפרק
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 ,30.10.2014
בשעה  ,8.30אצל עו"ד דנה גמליאל ,רח' הרצל  ,96רחובות ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
חנוך זזינסקי ,מפרק

ת.ש.מ.ר .אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-335024-9
(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  ,3.7.2014התקבלה
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.

ילקוט הפרסומים  ,6838י"ח בתמוז התשע"ד16.7.2014 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,3.11.2014
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

חיזוק ארצנו  -יזמות והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-481881-4
(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  ,7.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את כלנית
כהן ,מרח' יעקב דורי  ,6הוד השרון ,טל'  ,052-8889633למפרקת
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 ,7.11.2014
בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח' יסוד המעלה  ,19הוד השרון,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
כלנית כהן ,מפרקת

עסקי הלפריר בע"מ
(ח"פ )51-218672-7
(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  ,6.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אלכסנדר רוזנשיין ,מרח' מורדי הגטאות  ,40/25ראשון לציון ,טל'
 ,03-9452414למפרק 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 ,9.11.2014
בשעה  ,10.00במשרדי עו"ד אולגה קוטלניקוב ,רח' שנקר ,60
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלכסנדר רוזנשיין ,מפרק
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אנטראליקס בע"מ

מנו כח אדם ואבטחה בע"מ

(ח"פ )51-393178-2

(ח"פ )51-198667-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.7.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שירלי קדם בן עמי ,מרח' החילזון  ,5רמת גן ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.7.2014התקבלה
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
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 ,10.11.2014
בשעה  ,12.00במשרדי 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.
שירלי קדם בן עמי ,עו"ד ,מפרקת

מנו אבטחה בינלאומית 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.11.2014
בשעה  ,14.00אצל 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.
צביקה גרוס ,מפרק

אמרלד תכשיטי כסף בע"מ

(ח"פ )51-305084-9

(ח"פ )51-412290-2

(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  ,9.7.2014התקבלה
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
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 ,11.11.2014
בשעה  ,14.00אצל 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.
צביקה גרוס ,מפרק

(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  ,3.7.2014התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ברבארה
חאתם ,מרח' לוחמי הגטאות  ,12נהריה ,טל'  ,04-9924038למפרק
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 ,12.11.2014
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.
ברבארה חאתם ,עו"ד ,מפרק
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