רשומות

ילקוט הפרסומים
א' בשבט התשע"ו
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 11בינואר 2016
עמוד

הסמכה ומינוי לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים) ,תקנות המים (מניעת
זיהום מים) (שימוש בבוצת וסילוקה) ותקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים) 2620.. . . .
הסמכה לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת וחומרים מסוכנים) ותקנות בריאות העם (תקני איכות
מי קולחין וכללים לטיהור מי שפכים) 2620.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה)
ותקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים–ארציות) 2621.. . . . .
הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק הטיס 2621.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות על פטור ועל פטור בתנאים מאישור הסדר כובל לפי חוק ההגבלים העסקיים 2623.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעה בדבר אבידה שלא נתבעה 2625.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 2625.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות על פתיחת תיק במסלול הפטר לפי חוק ההוצאה לפועל 2628.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות מאת הציבור 2629.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

הסמכה ומינוי
לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות מים) ,התשנ"א ,1991-לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים)
(שימוש בבוצה וסילוקה) ,התשס"ד ,2004-ולפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים) ,התשע"ב2011-
בתוקף סמכויותיי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן ,של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם ,אני מסמיך את שמואל יהודה
טולקין בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם ,כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה:
טור א'
הסעיף או התקנה
(7ב)

)5(4

2

טור ב'
החיקוק
תקנות המים (מניעת זיהום מים)
(ריסוס בקרבת מקורות מים),
1
התשנ"א1990-

טור ג'
הסמכויות
דרישת הצגת פנקס ריסוס

תקנות המים (מניעת זיהום
מים) (שימוש בבוצה וסילוקה),
2
התשס"ד2004-

עיון במסמכים

תקנות המים (מניעת זיהום
מים) (מערכת להולכת שפכים),
התשע"ב( 32011-להלן  -התקנות)

ממונה לעניין תקנות(5 :ג)(6 ,ג)
ו–(ד)(8 ,א)( )3( ,)2ו–(ג)(10 ,א)( ,ג)
ו–(ד) לתקנות

ד' בטבת התשע"ו ( 16בדצמבר )2015
(חמ -3-2235ה)1
אבי גבאי
השר להגנת הסביבה

__________
 1ק"ת התשנ"א ,עמ'  ;776התשנ"ה ,עמ' .1503
 2ק"ת התשס"ד ,עמ' .287
 3ק"ת התשע"ב ,עמ' .242

הסמכה
לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) ,התשנ"א ,1990-ולפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין
וכללים לטיהור מי שפכים) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכויותיי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן ,של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם ,אני מסמיך את שמואל יהודה
טולקין בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם ,כל עוד הוא משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה:
טור א'
הסעיף או התקנה
1

טור ב'
החיקוק
תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת
1
חומרים מסוכנים) ,התשנ"א1990-
(להלן  -תקנות רישוי עסקים)

טור ג'
הסמכויות
מנהל לעניין תקנה  3לתקנות
רישוי עסקים

2

תקנות בריאות העם (תקני איכות מי
קולחין וכללים לטיהור מי שפכים),
התש"ע( 22010-להלן  -תקנות בריאות
העם)

ממונה סביבה לעניין תקנות
(11 ,10ג)(11 ,ז)(12 ,ד) עד (ו)13 ,
לתקנות בריאות העם

י"ב בטבת התשע"ו ( 24בדצמבר )2015
(חמ -3-828ה)1
__________
 1ק"ת התשנ"א ,עמ' .22
 2ק"ת התש"ע ,עמ' .1018
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ישראל דנציגר
המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה

ילקוט הפרסומים  ,7183א' בשבט התשע"ו11.1.2016 ,

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) ,התשע"ב ,2012-ולפי תקנות שירותי תעופה (פיצוי
וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים–ארציות) ,התשע"ג2013-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) ,התשע"ב2012-
(להלן  -החוק) ,ותקנה  3לתקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים–ארציות),
התשע"ג( 22013-להלן  -התקנות) ,אני מודיע לאמור:
עדכון סכומים בחוק

1

 .1עקב שינוי עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר  2015לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר  2012יהיו הסכומים הקבועים
בסעיף (11א) ,בתוספת הראשונה ובתוספת השלישית לחוק ,מיום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר  ,)2016כמפורט להלן:
( )1הסכום הנקוב בסעיף (11א) לחוק יהיה " 10,280שקלים חדשים";
( )2הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה לחוק יהיו:
מרחק הטיסה (בק"מ)

הסכום (בשקלים חדשים)

"עד 2,000

1,290

עד 4,500

2,060

מעל 4,500

"3,080

( )3הסכומים הנקובים בתוספת השלישית יהיו:
מרחק הטיסה בכיוון אחד (בק"מ)
עד 2,000
סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות

עד 4,500

מעל 4,500

מחיר (בשקלים חדשים)

"טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים

770

1,540

2,570

טיסה סדירה במחלקת עסקים

2,060

3,600

6,420

טיסה סדירה במחלקה ראשונה

4,110

7,190

"12,850

עדכון סכומים בתקנות
 .2על אף שינוי שיעור המדד שפורסם בחודש נובמבר  2015לעומת המדד שפורסם בחודש מאי  ,2013הסכומים הקבועים
בתקנה  2לתקנות ,לא ישתנו ביום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר  ,)2016עקב הוראת עיגול הסכומים שבתקנה (3א)
		
לתקנות.
ט"ז בטבת התשע"ו ( 28בדצמבר )2015
(חמ )3-4592
			
				
				
__________
 1ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;414י"פ התשע"ה ,עמ' .2437
 2ק"ת התשע"ג ,עמ'  ;1479י"פ התשע"ה ,עמ' .2437

עוזי יצחקי
המנהל הכללי של משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק הטיס ,התשע"א2011-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (155ב) לחוק הטיס ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם
בחודש דצמבר  2015לעומת המדד שפורסם בחודש מרס  2011הסכומים הקבועים בהגדרה "הסכום הבסיסי" שבסעיף 144
לחוק הם ,מיום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר  ,)2016כמפורט להלן:
__________
 1ס"ח התשע"א ,עמ'  ;830י"פ התשע"ה ,עמ' .2438
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( )1לגבי עובד טיס שהוא -
(א) טייס של כלי טיס גדול ,מפקח על תעבורה אווירית או מורשה להדריך לתפקידים כאמור  4,160 -שקלים חדשים;
(ב) מורשה להדריך לתפקידי עובד טיס ואינו עובד טיס כאמור בפסקת משנה (א)  2,080 -שקלים חדשים;
			
(ג) עובד טיס שאינו מנוי בפסקאות משנה (א) או (ב)  1,040 -שקלים חדשים;
				
( )2לגבי איש צוות שאינו עובד טיס  1,040 -שקלים חדשים;
( )3לגבי בעל רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס או בעל רישיון לפי סימנים ג' עד ו' לפרק ב' ,שעורך הדרכה לתפקידי
עובד טיס בהתאם לתכנית הדרכה שאישר המנהל לפי סעיף  ,16והוא מורשה להדריך לתפקידי עובדי טיס -
(א) בקשר לכלי טיס גדול  78,040 -שקלים חדשים;			
			
(ב) בקשר לכלי טיס בינוני  15,610 -שקלים חדשים;
(ג) בקשר לכלי טיס קטן או בקשר לביצוע פעולות בדק הדורשות ציוד וידע מיוחדים כפי שקבע השר לפי סעיפים 3
			
ו– 5,200 - 24שקלים חדשים;
				
( )4לגבי בעל רישיון הפעלה אווירית -
(א) המורשה להפעיל כלי טיס להובלת נוסעים או מטען בטיסה בין–לאומית שאינה טיסת שכר לשימוש עצמי,
			
המפעיל כלי טיס במספר כמפורט להלן:
()1

		
 15כלי טיס לפחות  104,050 -שקלים חדשים;

()2

פחות מ– 15כלי טיס  78,040 -שקלים חדשים;

			
(ב) המורשה להפעיל כלי טיס בהפעלה מסחרית שאינה הפעלה כאמור בפסקת משנה (א) -
()1

לגבי בעל רישיון המפעיל כלי טיס גדול אחד לפחות ,או שבעה כלי טיס בינוניים לפחות  26,010 -שקלים
חדשים;

()2

		
לגבי בעל רישיון המפעיל פחות משבעה כלי טיס בינוניים  13,010 -שקלים חדשים;

		
(ג) המורשה להפעיל כלי טיס קטנים בלבד  5,200 -שקלים חדשים;
				
( )5לגבי בעל רישיון מכון בדק המורשה לבצע פעולות בדק -
(א) בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית להמראה היא  200,000ק"ג או יותר  104,050 -שקלים חדשים;
(ב) בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית להמראה היא  30,000ק"ג או יותר ואינה עולה על  200,000ק"ג -
			
 78,040שקלים חדשים;
(ג) בכלי טיס גדול שהמסה המרבית שלו המורשית להמראה אינה עולה על  30,000ק"ג  26,010 -שקלים חדשים;
(ד) בכלי טיס בינוני או במנוע ,במדחף או בציוד תעופתי של כלי טיס שאינו כלי טיס קטן ,או פעולות בדק הדורשות
			
ציוד וידע מיוחדים כפי שקבע השר לפי סעיף  13,010 - 24שקלים חדשים;
		
(ה) בכלי טיס קטן ,במנוע ,במדחף או בציוד תעופתי של כלי טיס כאמור  5,200 -שקלים חדשים;
				
( )6לגבי בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א  104,050 -שקלים חדשים;
				
( )7לגבי בעל רישיון לפי סימן ו' לפרק ב' -
			
(א) להפעלת שדה תעופה  104,050 -שקלים חדשים;
			
(ב) להפעלת מנחת  10,410 -שקלים חדשים;
				
( )8לגבי בעל רישיון ייצור המורשה לייצר -
			
(א) כלי טיס גדול  104,050 -שקלים חדשים;
(ב) כלי טיס בינוני ,או מנוע או מדחף של כלי טיס גדול או בינוני  78,040 -שקלים חדשים;
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(ג) כלי טיס קטן ,או מנוע או מדחף של כלי טיס כאמור  26,010 -שקלים חדשים;
(ד) ציוד תעופתי ,חלק של כלי טיס ,או חלק של מנוע או מדחף של כלי טיס  5,200 -שקלים חדשים;
				
( )9לגבי מפעיל אווירי בהפעלה כללית -
			
(א) של כלי טיס גדול  26,010 -שקלים חדשים;
			
(ב) של כלי טיס בינוני  5,200 -שקלים חדשים;
			
(ג) של כלי טיס קטן  1,040 -שקלים חדשים;
				
( )10לגבי מפעיל כלי רחיפה שהוא -
(א) בעל רישיון להדרכה להפעלת כלי רחיפה לפי סעיף (87א) או שהוא בעל רישיון להפעלת כלי רחיפה בהפעלה
			
מסחרית לפי סעיף (87ב)  2,600 -שקלים חדשים;
			
(ב) אינו מנוי בפסקת משנה (א)  1,040 -שקלים חדשים.
ט"ז בטבת התשע"ו ( 28בדצמבר )2015
(חמ )3-4595
			
				
				

עוזי יצחקי
המנהל הכללי של משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים
ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום כ"ז בכסלו התשע"ו ( 9בדצמבר  ,)2015החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל ,כמפורט להלן:
מס'
10216

שמות הצדדים להסדר
שער כימיקלים בע"מ

י.ג.ל שרותי מים בע"מ

מהות הכבילה
תניית אי–תחרות ,התחייבות
להבטחת רכישה ותניית לקוח
מועדף

הנכס/השירות
כימיקלים לבריכות שחייה

תוקפו של הפטור מוגבל לארבע שנים בכל הנוגע להתחייבות להבטחת רכישה ולתניית לקוח מועדף ולמשך תקופת ההסכם
בכל הנוגע לתניית אי–התחרות.
החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  10216במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
א' בטבת התשע"ו ( 13בדצמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113
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אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

2623

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים
ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום י"ד בכסלו התשע"ו ( 26בנובמבר  ,)2015החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל ,כמפורט להלן:
מס'
10273

שמות הצדדים להסדר
טמפו משקאות בע"מ

מהות הכבילה
הפצה בלעדית

הנכס/השירות
משקאות

אדיר ר.י .סחר בע"מ
תוקפו של הפטור מוגבל לחמש שנים.
החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת
התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  10273במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
א' בטבת התשע"ו ( 13בדצמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

אורי שוורץ
הממונה על ההגבלים העסקיים (בפועל)

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים
ולמיזוגים ,אני מודיע כי ביום י' בכסלו התשע"ו ( 22בנובמבר  ,)2015החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל ,כמפורט להלן:
מס'
10012

שמות הצדדים להסדר
איגוד מנהלי קרנות להשקעות בנאמנות
והחברים בו

מהות הכבילה
ניהול משא ומתן משותף על
ידי האיגוד והמלצתו להתקשר
בהסכם

הנכס/השירות
שערוך נכסים לא סחירים
ודלי סחירות

פטור זה ניתן בתנאים ולפיהם ,בין השאר ,ניהול המשא ומתן ייעשה על ידיד יו"ר האיגוד והיועץ המשפטי של האיגוד
ובאופן שבו לא יועבר מידע העלול לפגוע בתחרות ,כמו כן ,כל מנהל קרן יוכל להתקשר בהסכם שהתגבש ,אך האיגוד לא יחייב
את חבריו להתקשר בהסכם.
תוקפו של הפטור מוגבל לשלוש שנים.
החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים לעיל ,אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות ,עיקרו של
ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
בהתאם לסעיף (15א) לחוק ,נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי ,ארגון צרכנים או
כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.
החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור מס'  ,10012במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות.
א' בטבת התשע"ו ( 13בדצמבר )2015
(חמ -3-41ה)1
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113
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הודעה בדבר אבידה שלא נתבעה
לפי תקנות השבת אבידה ,התשל"ג1973-
מתפרסמת בזה הודעה לפי תקנה  10לתקנות השבת אבידה ,התשל"ג ,11973-כי הטובין המפורט להלן שנמסר ביחידת המשטרה
המופיע בטור א' ,שנמצא בתאריך המפורט לצדו בטור ב' שתיאורו כמפורט בטור ג' וערכו המשוער כמצוין בטור ד' הוא אבידה שלא
נתבעה ,שתועבר לרשות המוצא אותה בתום  6חודשים מיום פרסום הודעה זו ,אלא אם כן יימצא מי שיטען לזכות עליה:
א
היחידה המודיעה

ב
תאריך המציאה

ג
תיאור הטובין

ד
ערך משוער בשקלים חדשים

מחוז תל אביב

י"ז באדר התשע"ה
( 8במרס )2015

אופניים חשמליים  COSMOSבצבע לבן
עם סלסלה ,מושב של ילד ושרשרת נעילה
בלא מפתח.
בטריה מספר  001JBSHASXHCACמס"ד
אופניים ESSY MATT 140626JBLGF
300WHITE

2,000

כ"ח בתשרי התשע"ו ( 11באוקטובר )2015
(חמ )3-51
אסא גיל-עד ,רפ"ק
קצין מטה אבידות ומציאות

			
				
__________
 1ק"ת התשל"ד ,עמ'  ;1839התשמ"ח ,עמ' .515

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג ,21282/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7101התשע"ה ,עמ'  ,8294מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
כרמיאל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך של מבני ציבור.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בכרמיאל -
תא שטח

1
2
3

ייעוד

גוש

שטח (מ"ר)

חלקות

200

מבנים ומוסדות ציבור

19875

ח"ח 19

1,600

201

מבנים ומוסדות ציבור

19875

ח"ח 19

1,260

202

מבנים ומוסדות ציבור

19875

ח"ח 21 ,18 ,17

970

203

מבנים ומוסדות ציבור

19875

ח"ח 11 ,3

1,380

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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תא שטח

גוש

ייעוד

שטח (מ"ר)

חלקות

204

מבנים ומוסדות ציבור

19875

ח"ח 11 ,3

1,000

205

מבנים ומוסדות ציבור

19875

ח"ח 40

1,400

206

מבנים ומוסדות ציבור

19875

ח"ח 40 ,5

1,100

207

מבנים ומוסדות ציבור

19875

ח"ח 38 ,5

7,000

19872

ח"ח 24

209

מבנים ומוסדות ציבור

19872

ח"ח 46 ,24

580

210

מבנים ומוסדות ציבור

19872

ח"ח 20

22,300

211

מבנים ומוסדות ציבור

19872

ח"ח 46 ,20

6,000

212

מבנים ומוסדות ציבור

19872

ח"ח 20

1,580

213

מבנים ומוסדות ציבור

19872

חלקות  22 ,21 ,20בשלמות 2,900

כ"ד בכסלו התשע"ו ( 6בדצמבר )2015
(חמ )3-2
עדי אלדר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה כרמיאל

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גנ ,15478/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5781התשס"ח ,עמ'  ,2112מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה משגב,
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור ,מוסדות ,ספורט ,שצ"פ ודרכים.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך  60ימים
מיום פרסום הודעה זו.

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במרכז שירותים משגב -

1
2
3

שטח הפקעה (מ"ר)

מטרת ההפקעה

גוש

חלק מחלקה

19816

1

 2,789שטח ציבורי פתוח

2

 4,811דרך

2

 1,859אזור ספורט

3

 3,922אזור מוסדות

הערות

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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גוש

חלק מחלקה

שטח הפקעה (מ"ר)

19816

3

2,649

שטח פתוח משולב

3

4,453

שטח ציבורי פתוח

3

6,157

דרך

19814

19285

מטרת ההפקעה

3

2,137

שטח מבני ציבורי

3

1,972

שצ"פ משולב במבני ציבור

4

10,847

אזור ספורט

4

545

דרך

4

2,100

אזור מוסדות

4

4,369

שטח פתוח משולב

4

2,065

שטח מבני ציבור

5

63,330

אזור ספורט

5

38,132

דרך

5

2,203

שטח ציבורי פתוח

5

50,641

שטח מבני ציבור

5

1,227

שטח פתוח משולב

5

3,380

שצ"פ משולב במבני ציבור

5

1,940

דרך משולבת

6

94

דרך

7

8,342

שטח מבני ציבור

7

8,898

דרך

הערות

2

930

דרך

2

183

שטח ציבורי פתוח

3

930

דרך

8

584

שטח ציבורי פתוח

8

880

דרך

10

1,921

דרך

(חלק מחלקה  1לשעבר)

10

2,495

שטח ציבורי פתוח

(חלק מחלקה  1לשעבר)

2

4,972

שטח ציבורי פתוח

57

6,520

שטח ציבורי פתוח

(חלק מחלקה  3לשעבר)

57

25

דרך

(חלק מחלקה  3לשעבר)

12

391

דרך

(חלק מחלקה  3לשעבר)

ב' בטבת התשע"ו ( 14בדצמבר )2015
(חמ )3-2
רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב
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הודעות על פתיחת תיק במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

שם החייב

כתובת

לשכת ההוצאה
לפועל שבה
מתנהל מסלול
מס' התיק
הפטר

מועד אחרון
להגשת
התנגדות לפי
סעיף 69י11
תאריך הדיון
לחוק

מיקום הדיון

שעת
הדיון

נתניה

 29/05/2016 29/03/2016 1699726064לשכת הוצל"פ
נתניה ,פינסקר 18

12:00

אלבז לינדה

חבצלת השרון
 ,12כפר סבא

 16/05/2016 24/03/2016 1499597103לשכת הוצל"פ
באר שבע ,יצחק
נפחא 25

10:30

סויסה אורה

גולדמן נחום ,33
באר שבע

באר שבע

09:30

בשני חנינה

גוש עציון ,56
באר שבע

תל אביב

 02/06/2016 03/04/2016 0198765026לשכת ראשון
לציון ,דוד סחרוב
22

מלול יוחנן

אלגזי  ,4ירושלים

ירושלים

 17/05/2016 24/03/2016 0399792117לשכת הוצל"פ
ירושלים ,יפו 97

11:00

גוגרמן אלכסנדר

קטלב  ,225צור
הדסה

ירושלים

 17/05/2016 24/03/2016 0399324060לשכת הוצל"פ
ירושלים ,יפו 97

11:30

יהלומי שמעון

הנשיא ויצמן ,36
חדרה

נתניה

 01/06/2016 30/03/2016 1699965892לשכת הוצל"פ
נתניה ,פינסקר 18

09:30

עוזירי אוסנת

כנסת ישראל ,32
פתח תקווה

תל אביב

 08/06/2016 03/04/2016 0197288498לשכת הוצל"פ תל 09:00
אביב ,ויצמן 1

אלמישאלי
הודיה אסתר

שחמון ,1130
אילת

באר שבע

 16/05/2016 03/04/2016 2399952117לשכת הוצל"פ
באר שבע ,יצחק
נפחא 25

13:30

איפרגן עדנה

טבנקין  ,52באר
שבע

באר שבע

לשכת הוצל"פ
באר שבע ,יצחק
נפחא 25

14:30

1499543991

16/05/2016 04/04/2016

(חמ )3-5128
__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"ה ,עמ' .204

2 628

תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

שטה יעוץ בע"מ
(ח"פ )51-495294-4

גו-מובייל בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-363072-3

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  ,24.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת החברה.

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.11.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליו
דיאמנט ,מרח' דודו דותן  ,5/1נתניה ,טל'  ,052-6501616למפרק
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 ,1.4.2016
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.
אליו דיאמנט ,מפרק

וולרד סאפורט פובלישינג בע"מ
(ח"פ )51-358985-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי
עמר ,מרח' אקסודוס  ,3/3אשדוד ,טל'  ,054-3440033למפרק
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 ,1.4.2016
בשעה  ,10.00אצל עו"ד אביבה סויסה ,שד' ירושלים ,18/221
אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי עמר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7183א' בשבט התשע"ו11.1.2016 ,

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 ,3.4.2016
בשעה  ,9.00אצל 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

אס.טי.אס מכללה לעיצוב ארגונים מובילים בע"מ
(ח"פ )51-310670-8
(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  ,20.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שירית
בן–ישראל ,מרח' יוחנן הסנדלר  ,28תל אביב ,טל' ,052-2435259
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.4.2016
בשעה  ,12.00אצל 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.
שירית בן–ישראל ,מפרקת
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ארדר פתרונות לבית בע"מ
(ח"פ )51-276164-4
(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  ,10.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
איתי לנדה ,מרח' מונטיפיורי  ,41תל אביב ,טל' ,03-5663551
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.4.2016
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
איתי לנדה ,עו"ד ,מפרק

איכות מגורים תמ"א  38בע"מ
(ח"פ )51-420262-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני
צפריר ,מרח' מנחם בגין  ,72פתח תקווה ,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 ,17.4.2016
בשעה  ,20.00אצל 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.
דני צפריר ,מפרק

אמיקופ יזמות תמ"א  38בע"מ
(ח"פ )51-417782-3
(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  ,15.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני
צפריר ,מרח' מנחם בגין  ,72פתח תקווה ,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 ,17.4.2016
בשעה  ,20.00אצל 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.
דני צפריר ,מפרק

קאלאלדיום אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-505171-2
(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  ,23.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דורון בר כוכבא ,מרח' סמטת רחל 14ב ,גבעת שמואל ,טל'
 ,03-5321666למפרק 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 ,23.4.2016
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.
דורון בר כוכבא ,עו"ד ,מפרק

טובים מאורות סחר בע"מ
(ח"פ )51-505468-2
(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  ,21.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון
מימון ,מרח' רעות  ,20הוד השרון ,טל'  ,052-6214997למפרק
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  ,7183א' בשבט התשע"ו11.1.2016 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.4.2016
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.
אלון מימון ,מפרק

ג'יי.אן.אי השקעות בע"מ
(ח"פ )51-476820-9
(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  ,24.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל
לנדוי ,מרח' שמואל מיקוניס  ,3תל אביב  ,67772טל' ,054-5444333
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.4.2016
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.
גל לנדוי ,עו"ד ,מפרק

אופק חדרה ייזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-364832-9
(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  ,22.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
פיני רובינשטיין ,מרח' כנרת  ,5מגדל ב.ס.ר  ,3קומה  ,12בני ברק
 ,5126237טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.4.2016
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.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7183א' בשבט התשע"ו11.1.2016 ,

אדלמת  -שירותי תוכנה וייעוץ בע"מ
(ח"פ )51-482883-9
(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  ,22.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
קובי פלקסר ,מרח' בן גוריון  ,2רמת גן ,טל'  ,03-7524778למפרק
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 ,25.4.2016
בשעה  ,17.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
קובי פלקסר ,עו"ד ,מפרק

ינאי שלום ייזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-507791-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינאי
שלום ,מרח' אליהו ברלין  ,10/9תל 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 ,26.4.2016
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.
ינאי שלום ,מפרק

קלוב ארבט בע"מ
(ח"פ )51-426290-6
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שחר כהן ,מרח' הרצל  ,45רמלה ,טל'  ,08-9222279למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.4.2016
בשעה  ,12.00במשרד 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.
אליהו אלוש ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.4.2016
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.
שחר כהן ,עו"ד ,מפרק

לורן השקעות 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.

סיגמיינד בע"מ
(ח"פ )51-414411-2
(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  ,27.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את כפיר
סגמן ,מרח' אילנות  ,11/22קריית ים ,טל'  ,057-8722333למפרק
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 ,28.4.2016
בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,רח' שד' ההסתדרות  ,236מפרץ
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
כפיר סגמן ,מפרק

אלוש אליהו חברת עו"ד
(ח"פ )51-463842-8
(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  ,28.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
אלוש ,מרח' בן גוריון  ,4רעננה ,טל'  ,054-7875694למפרק 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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(ח"פ )51-303038-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,23.12.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את גבריאל רוזינגר ,מרח' יקינטון  ,9אורנית ,טל' ,054-3139313
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 ,28.4.2016
בשעה  ,10.00אצל משפחת רוזינגר ,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.
גבריאל רוזינגר ,מפרק

סטון רוד בע"מ
(ח"פ )51-313590-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי
ליכטר ,מרח' הרצל  ,76חיפה ,טל'  ,04-8621122למפרק 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 ,28.4.2016
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.
אלי ליכטר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7183א' בשבט התשע"ו11.1.2016 ,

קנריק בע"מ
(ח"פ )51-365935-9

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבי נאמן ,מרח' הדר  ,2הרצליה ,טל'  ,09-9581187למפרק החברה.

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

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

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס
טרנר ,מרח' נבטים  ,15הדר עם ,טל'  ,054-5626266למפרק 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 ,30.4.2016
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.
עמוס טרנר ,מפרק

וייזפיקס אפ בע"מ
(ח"פ )51-496833-8
(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  ,20.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל
מטלון ,מרח' דב האוזנר  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.4.2016
בשעה  ,13.00אצל יובל גימשיד ,רח' פרנקפורט  ,13תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל מטלון ,מפרק

לי-גל חברה לבנין בע"מ
(ח"פ )51-119877-2
(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

ילקוט הפרסומים  ,7183א' בשבט התשע"ו11.1.2016 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.5.2016
בשעה  ,9.00אצל 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.
אבי נאמן ,עו"ד ,מפרק

סי.די.אי.מדיקל בע"מ
(ח"פ )51-494472-7
(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  ,28.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנוך
כסלו ,מרח' השיטה 35ב ,זכרון יעקב ,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 ,1.5.2016
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.
חנוך כסלו ,מפרק

זון אפ בע"מ
(ח"פ )51-532099-2
(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  ,14.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר
לארק ,מרח' קלישר  ,17הרצליה ,טל'  ,054-4915027למפרק
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 ,1.5.2016
בשעה  ,19.00אצל עו"ד עמית גייגר ,רח' נילי  ,40הרצליה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
תומר לארק ,מפרק

רפאל עמית בע"מ
(ח"פ )51-497982-2
(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  ,16.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריצ'רד
רוברטס ,מרח' ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806טל' ,03-7778333
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 ,1.5.2016
בשעה  ,11.00אצל שבלת ושות'  -עורכי דין ונוטריונים,
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.
ריצ'רד רוברטס ,מפרק

אי-פלקסוס בע"מ
(ח"פ )51-395390-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תום
בר–יעקב ,מרח' רבי פנחס 4ג ,דירה  ,1תל אביב ,טל' ,052-3355073
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 ,1.5.2016
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.
תום בר–יעקב ,מפרק
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ישמק
(ח"פ )51-258436-8
(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  ,30.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי
בן חורין ,משד' מכאל נאמן  ,12/8תל אביב ,טל' ,050-6387747
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 ,1.5.2016
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' אילת  ,36חולון ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלי בן חורין ,מפרק

גיא גרון בע"מ
(ח"פ )51-502997-3
(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  ,16.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא
גרון ,מרח' נעמי שמר  ,20חולון ,טל'  ,052-8294184למפרק 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 ,2.5.2016
בשעה  ,16.00אצל עו"ד ברונו מנדלזון ,רח' הרצל  ,51רמלה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא גרון ,מפרק

נט  -מקרקעי ישראל בע"מ
(ח"פ )51-515256-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גלית קלנטרוף-קליין ,מרח' אבא הלל  ,14רמת גן ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.5.2016
בשעה  ,10.00במשרד המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גלית קלנטרוף-קליין ,עו"ד ,מפרקת

דוד גן מתכות בע"מ
(ח"פ )51-210633-7
(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  ,29.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אהד מנדל ,מרח' אחד העם  ,2חיפה ,טל'  ,04-8620370למפרק
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 ,2.5.2016
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.
אהד מנדל ,עו"ד ,מפרק

ג'פאז בע"מ
(ח"פ )51-295654-1

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.5.2016
בשעה  ,12.30במשרדי 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.
רפאל מרון ,עו"ד ,מפרק

עוז ראודמן הפקות בע"מ
(ח"פ )51-389902-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.1.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואב סגל,
מרח' כנרת  ,5בני ברק ,טל'  ,03-7671500למפרק 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 ,4.5.2016
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.
יואב סגל ,עו"ד ,מפרק

סים מדיקל בע"מ
(ח"פ )51-419641-9
(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  ,30.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טארק
סלאמה ,מנצרת ,טל'  ,052-3353770למפרק 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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רפאל מרון ,מרח' מנחם בגין  ,74תל אביב ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,4.5.2016
בשעה  ,9.00במשרד רואי חשבון וליד סלאמה ושות' ,בניין
עואד עפיפי ,קומה  ,2נצרת ,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.

טארק סלאמה ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

ילקוט הפרסומים  ,7183א' בשבט התשע"ו11.1.2016 ,
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פסוס בע"מ
(ח"פ )51-431015-0
(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  ,27.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צפי
הדר-ריכטר ,מרח' בקעת סיירים 3א ,כפר סבא ,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 ,5.5.2016
בשעה  ,12.00אצל 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.
צפי הדר-ריכטר ,מפרקת

סלע סולאר בע"מ
(ח"פ )51-459652-7
(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  ,21.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ניר ארליך ,מדרך היסמין  ,159בית נחמיה ,טל' ,054-4432037
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 ,5.5.2016
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.
ניר ארליך ,עו"ד ,מפרק

דיליאן סולאר בע"מ
(ח"פ )51-459661-8
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ניר ארליך ,מדרך היסמין  ,159בית נחמיה ,טל' ,054-4432037
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 ,5.5.2016
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.
ניר ארליך ,עו"ד ,מפרק

מבצר האבירים בע"מ
(ח"פ )51-301657-6
(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  ,25.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חאלד
מריח ,מרח' ראשי ,ת"ד  ,7032טמרה  ,30811טל' ,052-5958073
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 ,7.5.2016
בשעה  ,16.00אצל 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.
חאלד מריח ,מפרק

קום-סופטק בע"מ
(ח"פ )51-303694-7
(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  ,28.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
זיכרמן ,מרח' קפלינסקי  ,49פתח תקווה ,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  ,7183א' בשבט התשע"ו11.1.2016 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,9.5.2016
בשעה  ,8.30אצל 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.
חיים זיכרמן ,מפרק

מנכ"ל משותף בע"מ
(ח"פ )51-420469-2
(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  ,13.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גולן קאשי ,מרח' מנחם בגין  ,88ת"ד  ,57121תל אביב  ,61570טל'
 ,03-5445233למפרק 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 ,17.5.2016
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.
גולן קאשי ,עו"ד ,מפרק

סימסקייל בע"מ
(ח"פ )51-463118-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל
אידלביץ ,מרח' נחל צין 24ב ,מחנה טלי ,ד"נ רמת הנגב ,טל'
 ,054-5747824למפרקת 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 ,18.5.2016
בשעה  ,10.30אצל 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.
רחל אידלביץ ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7183א' בשבט התשע"ו11.1.2016 ,

קיו אף די
(ח"פ )51-413955-9
(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  ,31.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד
יניב ,מרח' ברנשטיין  ,18ראשון לציון ,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 ,21.5.2016
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.
עודד יניב ,מפרק

רוסו מוטורוס בע"מ
(ח"פ )51-486213-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
נחום ,מרח' יגאל אלון  ,55תל אביב ,טל'  ,03-5371818למפרק
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 ,22.5.2016
בשעה  ,10.00במשרד רואי חשבון נחום-דויטש ,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.
דוד נחום ,מפרק

שי  -ש.פ .טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-464665-2
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום
ויזנר ,מרח' ר' יהודה הנשיא  ,108אלעד ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.5.2016
בשעה  ,17.00אצל עו"ד אלעזר טננבוים ,רח' מיקונס  ,3תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל הפנר ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.5.2016
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.
שלום ויזנר ,מפרק

חביב  -קשת השקעות 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.

מייק אפ לשבת בע"מ
(ח"פ )51-483011-6
(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  ,23.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום
ויזנר ,מרח' יהודה הנשיא  ,108אלעד ,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 ,22.5.2016
בשעה  ,16.00אצל 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.
שלום ויזנר ,מפרק

לילה שקט בע"מ
(ח"פ )51-462101-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל
הפנר ,מרח' קדם  ,69תל 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.
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(ח"פ )51-293150-2
(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  ,28.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רמי רחמים חביב ,מרח' חומה ומגדל  ,21ראשון לציון ,טל'
 ,052-6575599למפרק 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 ,28.5.2016
בשעה  ,16.00אצל 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.
רמי רחמים חביב ,עו"ד ,מפרק

לב  -ש.י .נציגויות רפואיות בע"מ
(ח"פ )51-259503-4
(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  ,28.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רמי רחמים חביב ,מרח' חומה ומגדל  ,21ראשון לציון ,טל'
 ,052-6575599למפרק 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 ,28.5.2016
בשעה  ,16.00אצל 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.
רמי רחמים חביב ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7183א' בשבט התשע"ו11.1.2016 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

