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צו הענקת סמכויות

ישראל אבינסן

שלומי אלקס

לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק),
אני מסמיך בזה את המפקחים שמונו לפי חוק רשות העתיקות,
התשמ"ט ,21989-וששמותיהם מפורטים להלן בסמכויות עיכוב
ומעצר כמפורט להלן בשעה שהם חוקרים עבירות על סעיף 37
לחוק העתיקות ,התשל"ח ,31978-ולשם כך בלבד תהיה להם -
( )1סמכות עיכוב לפי סעיף (67א) לחוק ,למעט סמכות
לעכב על יסוד חשד כי האדם עומד לעבור עבירה; לפי
סעיף (68א) לחוק למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת
המשטרה; לפי סעיף  69לחוק;
( )2סמכות מעצר לפי סעיף (23ב) לחוק.
אמיר גנור
		
איתן קליין
רונית לופו
		
עוזי רוטשטיין
		
גיא פיטוסי
		
ניר דיסטלפלד
גדעון גולדנברג
		
אלון קליין
דניאל משש
		
עירא הורוביץ
דוד אונונה.
		
אילן חדד
תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום ב' בטבת התשע"ז
( 31בדצמבר  )2016וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים
במשרתם האמורה.
י"ט בטבת התשע"ו ( 31בדצמבר )2015
(חמ )3-2849
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשנ"ז ,עמ' .116
 2ס"ח התשמ"ט ,עמ'  ;88התשע"ב ,עמ' .112
 3ס"ח התשל"ח ,עמ'  ;76התשס"ג ,עמ' .205

שמעון אביסרור

נערה רויטל אמויאל

תומר אבירן

דניסה אמסל היידקר

מעיין אגיב

שני אמסלם

חרות אדגה

מירב מרטין אמרי שרביט

תגיסט תמר אדגר

רמי אנגל

רותם אדלר ויצמן

לי אני

יצחק אדרי

יהודית אסא

דקלה אדרי

קרן קולט אסולין

מאיה מאשה אהרון

קורין אסולין

מורן אהרון דרעי

ליאור אסולין

אברהם אהרוני

אבי אסולין

עליזה אוהב עמי

יאנה אסטרמן

עינת אוהד

עינת אסייג

נטלי אוחיון

יניב ביזואייהו אסנקאו

בר אוחיון

אסנקו איילון

מאור אוחיון

בת אל אסרף

בת אל אוחיון מזרחי

נטלי אסרף

לירון אוחנה

הרצל דוד אסרף

רחלי אוחנה

דניאל אפללו

אריאל יעקב אונגר

עדי סנדרין אפללו זרביב

אולגה אוסיפוב

אהרון אליהו אייל אפריאט

תמר שרה אורן

דיקלה אפרת

אלמוג דוד אזולאי

אנני אקופיאן

עדי אזולאי

אנריקו יוסף אקוקה

שולי אזרד

איריס ארביב

צו הענקת סמכויות

יוסף אטיאס

אביב ארביטמן

לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק),
אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול
אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל התשי"ב ,21952-המפורטים להלן ,בסמכויות עיכוב
ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם ,כדלקמן:
( )1סמכויות עיכוב לפי סעיף (67א) לחוק ולפי סעיף  68לחוק;
( )2סמכות מעצר לפי סעיף (23ב) לחוק.
סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה
בתחנות גבול.
ליאת אבידן
רחלי אואט
אורי אביטבול
דוד אבוטבול
דליה אביטל
דורון אבקסיס
מאור מנחם אבות
אייל אבנעם

שירז אייש

אריאל חנן ארד

אריק מימון אילוז

ג'ני ארחיפוב

דורית איצקוביץ

נטע אריה

אורי אלאשוילי

רחל אשר

1
2

ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשנ"ז ,עמ' .116
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

3 700

נאדין אלבז

גרגוריו באום

דליה אלגזי

דינה בבלי

דקלה אלגרנטי

ויקטוריה בבנסקי

רווה אלטיניובה

אינה בדר

פלורין זהבה אלטמן

יעל בוזגלו

גלית אליוב

גרי בוחמן

ריטה אליוביץ

אבישג רוני בוקר

מוריה אלימלך

אברהם בוקריס

ורד אליעזר

רז בורגנה

מיכאל אלכסיינקו

ליטל בורכו

טספהון אלמו

פבלו אלברטו בורנשטיין

זוהרה אלמקיאס

ענת בידגילו

יסמין שמחה ביטון

נורית ביטון
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שובל בראל

אורלי גילעד

לאה דרבאו

ורה בימבד

שושי ברגמן

אנסטסיה גילר

מעין דרור

נדז'דה ביצ'קוב

יוסף ברדוגו

רויטל טלי גל

ארז דרור

שרה בלוגלובסקי

רמי רחמים ברדריאן

ויקטוריה גלזונוב

בוריס דרייזין

משה בלטין

נועה ברהום

אולג גלייב

אנדראה קרינה הולביה

ליאת בלישה

רשל ברודסקי

אביבה גנאור

שני היבא

קרן בן ארי

אלנה ברודסקיה

רותי גנוט

יערי הלמן

מריה ביטון ספוז'

עמיר בן דוד

גוני ברויד

רונית גניש

נתנאל יוסף הלפגוט

יעל בן הרוש

אבבה ברוך

רויט גנסיה

זאב הראל

אורטל בן הרוש

גלי ברוך

קרן גראף

אירינה הרוש

נופר בן זיקרי

נדיה נדז'דה ברונשטיין

מריאנה גרברסקי

הילה רבקה הרוש סיטבון

דנה בן זיקרי

אילת ברזל

כפיר גרבש

עינב שירן ואזה

יעקב זקי בן זקון

יוליה ברזלי פורמן

מיטל מלכה גרגי

רונית ואיברנדי

אורית בן חמו

אפרת פני בריימן

רחלי גרינבוים קייני

מאור סימן טוב ודוט

הילה בן חמו

סופה בריימן

ולדיסלב גרינבלט

אביבה והבה

אנה בן חמו

נטלי בריימן

אנה גרינפלסטש

מאיר ווייצפלד

הילה בן חמו

חן ברינדר

לי גרציאני

לינוי וולקוב

דניאל בן יוחנה

זאביק יוסף ברנשטיין

אולגה גרשגורין

מיטל וזה

סיון בן ישראל

ג'ני ברסוקוב קרטיק

דניאל רוז דאבוש

אנדרס וייסמן

גאולה בן נתנאל ואנונו

אלה ברסקי

עהוד דגאישה

איגור ויירון

עדי בן עזרא

סבטלנה ברקוביץ

יסמין דהן

רונית וילנאי

חגית בן שבת

בר ברקוביץ

שרונה דהן

נטלי וילנר

מתן דוד בן שבת

סילביה בררס

דניאל דהן

קיריל וינוקור

שרון מרים בן שושן

ליאת בתיה בשה

שרית דהרי

אלכסנדרה וינרסקי

הילה בן שלמה

שרה ג'ראפי-עייש

שגיא סטניסלב דובינסקי

ריטה ולגן

עמית בנדיבה

מריה ליאל גבאי

אלינור דודאי

אלה ולדימירסקי

לירון בניזרי

ספיר גבאי

אורית דודי

יואב וצרבין

הדר בניטה בקאל

הדר גבירץ

שירה דיוה דופן

שני ורון

יפית בנימין

רויטל גדיאן

ליטל דורי

מאיה ורך

מרינה בנימינוב

רונה גואל

אדם דזאנאשוילי

אורנה ורסולקר

בר רחל בנסטי

עינת גובני

תמר דיאמנט

נטליה ז'וקוב

בנימין בניסטי

פולינה גודס

אור דיבונו

מרינה ז'ירנוב

שלומית בנקל בוקסבוים

אסף גוילי

מרינה דיין

אלכסנדרה זאבליצבה
הודיה זבולון רבינוף

שיר בנשימול

איליה גולברג

פנינה דיירי

אילונה בסון

ילנה גולדברג

יאיר עמוס דיעי

גל זבריקו

גל בסון

רויטל גולדשטיין

נטלי עליזה דלאל

שי זהבי

אלה בספלוב

גלי גולן

אתי דמרי

באדר זהר

כריסטינה בקר

סתיו גולן

רעות דן

שרית זיו

פיוטר בקשייב

ענת גולן כרמלי

אוריה דנדקר

הילה זילבוביץ'

אלכסנדרה בר אל

בת אל גור

גילה דנדקר

מירי זילברברג

ליאור בראון

סבטלנה גורביץ'

תדהר סהר דניאלס

יערה זילברפרב

אטי בראון

דמיטרי גורודצקי

יצחק דנן

שירה מרים זיתון

אורי בראונשטיין

ענר גורן

רוחמה ג'סיקה דפני

ביאנקה זלויצקי

עידו יחיאל גיאת

עדי גורן אברהם

עדי זנטי

דוד משה זלצמן
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אופיר פרוספר זרביב

דנה יניב

רינה לוי

שלי רוחמה מנשה

שלמה דרור זרזר

אלינה יסוקוביץ

זאק לוי

מרק מסוז'ניקוב

ליהי זרחיה

שלי יעקב

יעל לוי

שגית הדס מסיקה

שירן חדד

נועה יעקב יהלום

קרן אור לוי

אביגיל לירון מסנדילוב

אורית חדד

שירלי יעקובי

שמואל לוי

יקטרינה מקובוז

עדי חדידה

יובל יעקבי

אשר לוי

יעקב מרסון

אריאל חזות

אלכסנדרה יעקובלב

אלון יצחק לוי

אנה מרקוסיאן

שני אפרת חיים

ענבר יפרח

ליסה לוי

שלומית משה

ברוריה חיים

אורטל יצחק

מזל מורן לוי ביטון

אלינה משיח בן אריה

אלה חיימוב

שי משה יצחקוביץ

קרול נועה לויט

לימור משעלי

דריה חן חייפץ גראייביצקי

אמוץ יצחקי

ליליה לוין

שמחה נאדאו

אנסטסיה חלילוב

רחלי רוחמה יששכר

הילה לונדון

ג'ניפר נבו

שילת חמאני

מירב כברה

בלה חיה לוריא לוי

עידן נדיר

אלעד אליהו חסין

ליאור כהן

אנדרי לזבניק

אורטל נהרי

הילה טבט

שי בן ציון כהן

ויקטוריה ליידרמן

מירב נחום

יונתן אברהם אנדרי טובול

שיין כהן

עדן דריה ליסיק

חנן נחמיה

אלי טובול

יפית יפה כהן

אופיר אופירה למה

לילך נידם רובין

ליאת טוינה

אבירם כהן

טטיאנה לרמן

שי ניסן

דיקלה טויסטר

ויקי כהן

אירית לשקר

מיכל ג'יין ניצן

יסמין טולדנו

דברת כהן

בתיה מאיר

נורית ניר פנקר

אלכסנדר טולצ'ינסקי

חנן כהן

מיכל מאיר אהרוני

ישראל נמטייב

ענבל טושנר

קרן כהן

אורטל מדמוני

אנורה נסימוב

דניאל חיים טיבי

שרון ג'מול כהן

דרס מהרט

יניב נעים

עדי טל

אסתר מיכל כהן

הבטה מהרטו

דויד נרמניה

נטליה טליאנסקי דרוז'ינה

אתי כהן

מירב מונטה

אלי אלון נתן
זוהר שרה שרי נתן

ציונה טלקר

ג'ודי יהודית כהן

ירון מונסוניגו

רנטה טמיס

מיכל כהן

אנטון מוסקוביץ

קרן נתן

נטע טסה

ליהי ליעד כהן

איה מורחיים שן סינאי

מוחמד סבאח

נופר טרוביץ

לירון כהן

יעל מושיבייב

שלומית סבג
רויטל סבאג זינדני

אנה יגודאייב

עידן איל כהן

שושנה מזון

אורטל יהודה

קטי כהן

אורן מזרחי

מורן סבה

דקלה יהודה

חיים שי כהן

עופר מזרחי

ז'נטה ג'נה סגלוביץ' זומבה

רונית יהודה

ספיר כהן אבידני

תימור מזרחי

דלית סהראל

רגינה יוחאייב

טלי כהן פנחסוב

ויקטוריה מטגין

מאהר סואטירה

מיתר יוחנן

נטלי כחלון ברק

דוד מטקוב

נטליה סובולבה

יפעת יוסף

שלמה עשהאל כנפו

מרים מיכאילובסקי

יובל סויברט

שרה יוסף

לירון כריסי אברגיל

מרינה מליקין

חנן סויסה

אורטל לובה יוסף

לימור כרמי גודייר

אורלי מלכה

ג'ניה יבגניה סולדטוב

אורית יוסף

ואלריה לאופמן

דינבלו ממו

אלינור סולומון

יניב יוסף

אלכסנדרה לבדב

יוסי ממן

אשגרה סולומן

גרנית ימיני

מיטל לביא

רמית מנדלוביץ

גל סולניק יהושע

דוד ינון

טדי לדיאנו

ליאור מנע

קסניה סונין

בלה אולגה לוטואק

רועי להמן

אלכסנדר סורין

יעקב קובי סופר

מיכל ברכה סטון

סימונה סופר

תומר לוי
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ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

איילת ענבי דרזי

שרית קדם

מיטל קרן עובדיה

טליה סטקול

סילביה כריסטינה פאורי

עידן חיים קדרנל

אלי-אור קרנדו

אלינה סטרוגצקי

אנה פאר

חנה קדש

סיגל קרסנטי

עדי סטרול

אדיב פארס

אלכסנדר קובלבסקי

מתן קרש

אולגה סטרחוב

גבריאלה פולישצ'וק

עדן קוברסקי

מעיין ראובן

מעין סיבוני

יוסף פוסלניץ

אליה סימונה קוגן

רחלי ראמוס

יעל סיבוני

שני חן פורסטר

מקסים קוגן

מיטל רבוח

מיכל ברכה סיטון

קסניה סטפנוב

הילה פז

מורן קולדין

קרן רבנסקי

לי סילברמן

מרינה פטולקו

צציליה קולטון

גנאדי רבע

אסתר סיליס

קסניה פטוקה

יערה קומימי

ענת רובין

גילת סימון

טלי פיטוסי

אפרת קומן

יוסף רובין

הילה סימון

גיא פיינזילברג

דניס קומרוב

ג'ניה יבגניה רוזנברג

אלאונור סימנר

מיכאל פימה

אלינה קוסטיוצ'נקו

עידן נחמן רוזנברג

ילנה סירוטה

שני פינטו

גל קופייקה

נועם רוטשילד

סיגלית סלומון נוגווקאר

דניאלה פינטו

יוליה קופמן

מיטל רוכמן

מלכה מלי סמוס

קובי יעקב פינטו

ג'פרי קופפרשמידט

סיאלו דל רוסיו רוס

ניקול סמסון

נועה פינקו

מיטל רונה קוצרו

פולינה רוסו

נואליה נעמי סניספ

דוד פיסם

אינגה קורבוט

יפית חנה רז

גילי סעדיה

ביאטריס פיפמן

אנאיס עלמה קורנברג

טימור רחמן-פצ'ני

טלי סער

מטויי פכטר

אביב קורנברג

מגי ריז'נאשוילי

קלרה רחל ספון

שירית פלד

ליה קזריאן

עידו רמתי

שי ספון

ניקיטה פלדמן

שירן פיבי קטאבי

יניב יעקב רפפורט

קרלה רבקה ספינדלר

אנה פלחוטני

הודיה ויקטוריה ויקי קטנוב

גילעד רשף הלוי

שולמית סקורי

מירב פלמור

גלית קיוק

מור שאלתיאל

רוני רן סרור

טלי פלקר

ליטל קינן

נוי סימה שבו

הילה סרף אטיאס

שמירה פנקר

פרידריך קליין

מורן שבת

עדי עדה עבו

מוריסו פנקר

דנה קליין

שירה שבת

אביחי עובדיה

נטע פראשצ'יצקי

ראיסה קלימוביץ'

שני שבתוב

אושרית עובדיה

הודייה פרדימן

ויטלי קלינין

סוזאן שובייב

נטע לי עודי

יורי שווג

משה פריימוביץ

הילה קליש

איתי עוזרי

גד פריימרק

עינב קמאלי

עדי שוחט

רונית רחל עופר קנטון

סבינה פרלמן

יחיאל קמינסקי

יבגני שומילין

שרון עזר

יניב פרנקל

אורנה קנדלקר-רז

גלית שוקר

חיים עזרא

איילת רחל פרץ

אנה חנה קניאז'יצקי

ליאל שורץ

קרן עזרא

ליעד פרץ

בטי קפרא

מיכל אימליין שורץ

בר עזרא

שמעון פרץ

מריה קרביצקי

ורד שורץ

אורנית עיני

חן ג'ני פרץ

דוד קרה

זאב שטיין

שירה עמוס

זוהר פרץ

לידיה קרוגליאקוב

ענבל ריקי שי-אלזם

איתן עמר

ליאת פשה

דנה קרופנין

אולגה שיימן

יוסף יוסי עמר

אנטולי צ'רך

מאיה ריבי קרטס

שירן שילקו

רחמים עמרם

אנה צ'רקובסקי

ויטלי קרייבסקי

זיו שלגי

קרן עמרם אוזנה

מוריה צדיק

טטיאנה קריסנוב

ברנדה שלו

יפית צוריאל

אולגה צובייקינה

רעות שלמה

נעמה שלום

שגית צריקר

הדר צור

טל שמו

אנג'לה שלום

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

3703

אמנון שמואלי

מינוי פקידי יערות

מאי שר שלום

אסתר שמואל

אלכסנדרה שרגורודסקי

דנית שמיר רון

הדר שרון

לפי פקודת היערות1926 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היערות (להלן -
הפקודה) ,אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי יערות לעניין
מתן רישיונות לפי הפקודה:
1

עמית שמעוני

הדר שריד

שלומית שמעיה

מיטל שרייפל

שם
זאב גולדנברג
שמואל קצ'לניק
אלי אלקבץ
רחל אסף
יוסי כפיר
ערן ילון
עדי בורנשטיין

תחום שיפוט
בתחום השיפוט של עיריית ירושלים
בתחום השיפוט של עיריית תל–אביב-יפו
בתחום השיפוט של עיריית חיפה
בתחום השיפוט של עיריית רמת גן
בתחום השיפוט של עיריית רחובות
בתחום השיפוט של עיריית פתח תקווה
בתחום השיפוט של עיריית באר שבע

דבורה שושנה כהן

בתחום השיפוט של עיריית באר שבע

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום י"ג בטבת
התשע"ח ( 31בדצמבר  )2017וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים
בתפקידם.

מנחם פל
פיני פרנק
מרגרטה וולצ'ק

בתחום השיפוט של עיריית נתניה
בתחום השיפוט של עיריית ראשון לציון
בתחום שמורות טבע וגנים לאומיים

י"ט בטבת התשע"ו ( 31בדצמבר )2015
(חמ )3-2849

נתן אלבז

בתחום שמורות טבע וגנים לאומיים

הראל שמש

עומרי שרים

רעות שנאור

דליה שריקאר

שנאן שנאן

אדל חיה שרעבי

פולינה שפיץ

לור ששון

עופר אברהם שפר

נופר תומר

עדי שקד

בר תלמיד

מאיה שקי

ברכה-ברקת תמאם

דיקלה יהל שר

חיים חן תמם

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

מינוי פקידי יערות

תוקף המינוי מיום חתימתו עד יום ב' בטבת התשע"ז
( 31בדצמבר  )2016וכל עוד המורשים משמשים במשרתם.
ט' בטבת התשע"ו ( 21בדצמבר )2015
(חמ )3-1385

לפי פקודת היערות1926 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת היערות( 1להלן -
הפקודה) ,אני ממנה את המפורטים להלן לפקידי יערות לעניין
מתן רישיונות לפי הפקודה:
אזור
השם
גליל מערבי כרמל
מיכאל וינברגר
גליל עליון  -גולן
אבירם צוק
כל הארץ
סוהיל זיידן
גליל תחתון  -גלבוע
גיל עצמון
חוף שפלה
גלעד מסטאי
ההר
חנוך צורף
נגב צפוני
דני גיגי
כל הארץ
דוד ברנד
הר הנגב והערבה
עמיר מזור
מנשה  -השרון
יעקב ארק
הנגב המערבי
דניאל בן דוד
תוקף המינוי מיום חתימתו עד יום כ"ד בסיוון התשע"ו
( 30ביוני  )2016וכל עוד המורשים משמשים במשרתם.
י"ח בטבת התשע"ו ( 30בדצמבר )2015
(חמ )3-1385
1

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ'  ;600ס"ח התשע"ב ,עמ' .130
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1

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ'  ;600ס"ח התשע"ב ,עמ' .130

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח1988-
בהתאם לסעיף 5ח(ב) לחוק מניעת זיהום הים ממקורות
יבשתיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב
שינוי המדד שפורסם בדצמבר  2015לעומת המדד שהיה ידוע
ביום תחילתו של חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני
חקיקה) ,התשס"ח ,2008-מיום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר
 ,)2016סכומי העיצום הכספי לפי סעיף 5ד ,הוא כדלהלן:
( )1ליחיד  332,800 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
( )2לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250
מיליון ש"ח  665,600 -ש"ח;
( )3לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על  250מיליון
ש"ח ואינו עולה על  500מיליון ש"ח  1,331,200 -ש"ח;
( )4לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500
מיליון ש"ח  2,662,400 -ש"ח.
ג' בשבט התשע"ו ( 13בינואר )2016
(חמ )3-4250
אבי גבאי
השר להגנת הסביבה
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;118התשס"ח ,עמ'  ;866י"פ התשע"ג ,עמ' .3498

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

הודעה בדבר עדכון סכום היטל
לפי חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984-
1
בהתאם לסעיף 11י לחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם
בדצמבר  2015לעומת המדד שפורסם בדצמבר  ,2014מיום כ'
בטבת התשע"ו ( 1בינואר  )2016סכומי היטלי ההטמנה לפי סוגי
פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת ,בשנת  ,2016המופיעים
בתוספת לחוק ,הם כלהלן:
טור ג'
סכום היטל ההטמנה
טור ב'
(בשקלים חדשים
סוג האתר לסילוק
לטון) לשנת 2016
פסולת

טור א'
סוג הפסולת

107.76

פסולת מעורבת אתר לסילוק פסולת
מעורבת
או יבשה
פסולת יבשה

אתר לסילוק פסולת
יבשה

71.84

שאריות מיון
פסולת

אתר לסילוק פסולת

107.76

בוצה

אתר לסילוק פסולת
מעורבת

143.68
47.89
4.79

אתר לסילוק
פסולת

ג' בשבט התשע"ו ( 13בינואר )2016
(חמ )3-4552
1

אבו עראר נאיף

2,275

44.36

אבו עראר סקר

1,241

24.20

( )2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות
המקומית הוא .5,238
( )3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא
.5,129
( )4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .109
( )5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא אבו עראר
נאיף.
ל' בשבט התשע"ו ( 9בפברואר )2016
(חמ -3-2150ה)3
אילן אוחיון
מנהל הבחירות לערערה-בנגב

הודעה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל

בוצה תעשייתית אתר לסילוק פסולת
פסולת בניין

טור א'
שם המועמד

טור ב'
הקולות הכשרים
במספרים

טור ג'
הקולות הכשרים
באחוזים

אבי גבאי
השר להגנת הסביבה
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשס"ז ,עמ'  ;88י"פ התשע"ד ,עמ' .3499

הודעה בדבר תוצאות הבחירות
לראש הרשות המקומית ערערה-בנגב
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה,1965-
ולפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,התשל"ה1975-
לפי סעיף (71א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
התשכ"ה ,11965-וסעיף (7ב)( )1לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה ,21975-נמסרת בזה,
הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ערערה
בנגב שנערכו ביום כ"ג בשבט התשע"ו ( 2בפברואר :)2016( )1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור א'
שם המועמד

טור ב'
הקולות הכשרים
במספרים

טור ג'
הקולות הכשרים
באחוזים

אבו עראר ג'ומעה

1,613

31.45

_______
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשס"ג ,עמ' .548
 2ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;211התשס"א ,עמ' .19
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לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן כאזורים נגועים הואיל ומצויה בכפר מונש
מחלת הניוקסל:
כפר מונש ,אביחיל ,בית הלוי ,בית יצחק-שער חפר ,גבעת
חיים (איחוד) ,הדר עם ,חגלה ,כפר ויתקין ,כפר חיים ,כפר
ידידיה ,משמר השרון ,אבן יהודה ,אומץ ,אחיטוב ,בארותיים,
בחן ,בית חירות ,בית ינאי ,ביתן אהרון ,גאולים ,גבעת חיים
(מאוחד) ,גן יאשיה ,המעפיל ,חדרה ,חיבת ציון ,חניאל ,חרב
לאת ,יד חנה ,כפר הרוא"ה ,כפר יעבץ ,כפר נטר ,מגל ,נורדייה,
ניצני עוז ,עולש ,עין החורש ,עין ורד ,פורת ,צור משה ,קדימה-
צורן ,קלנסווה ,שער אפרים ,תנובות ,וכל מקום אחר הנמצא
ברדיוס של  10קילומטרים מכפר מונש.
ח' באדר א' התשע"ו ( 17בפברואר )2016
(חמ )3-126
נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 40623-12-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ריינטקס אחים קופידלובסקי בע"מ,
ח"פ 51-063149-2
והמבקשת :אשיבמו בע"מ ,ח"פ  ,51-290985-5ע"י ב"כ
עו"ד דוד שוב ועו"ד אוריאל בוני ,מרח' יגאל אלון  ,65בית
טויוטה ,מגדל  ,Aקומה  ,3ת"ד  ,71תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.12.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
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וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.3.2016בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00
ביום .28.2.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד שוב ,עו"ד אוריאל בוני ,עו"ד
באי כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 61630-11-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אלמנאר לפיתוח והשקעות בע"מ,
ח"פ ,52-004272-2
והמבקשת :המשולש לקרמיקה ושיש ( )1998בע"מ ,ע"י ב"כ
עו"ד פז גולדהורן ,מרח' כיאט  ,3חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.11.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.2.2016בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12:00
ביום .20/2/2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
פז גולדהורן ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 61754-11-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קסר אלמנאר בע"מ ,ח"פ ,51-254084-0
והמבקשת :אלמנאר לפתוח והשקעות בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד
פז גולדהורן ,מרח' כיאט  ,3חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.11.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.2.2016בשעה .9.30
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12:00
ביום .20.2.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
פז גולדהורן ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
מלא מלא בע"מ
(ח"פ )51-420557-4

תענוג מתוק בע"מ
(ח"פ )51-361731-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק*
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברות הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.1.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברות מרצון ולמנות את מישאל גאון ,מרח'
התורן  ,13דירה  ,11יבנה ,למפרק החברות.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברות הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מישאל גאון ,מפרק

מלא מלא בע"מ
(ח"פ )51-420557-4

תענוג מתוק בע"מ
(ח"פ )51-361731-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על כינוס אסיפה סופית*
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברות הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.3.2016בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' התורן ,13
דירה  ,11יבנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.
מישאל גאון ,מפרק
* הערה :ההודעות פורסמו בילקוט הפרסומים  7201בעמ' 3373
ו– ,3374ומפורסמות בשנית בשל תיקון טעות דפוס בכותרות
ההודעות.

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

הנדסה ירוקה ,מהנדסים ויועצים בע"מ
(ח"פ )51-445460-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים 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  ,12.2.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אדם יצחק ,מרח' ההדרים  ,13פרדסיה ,ואת גיל פונדיק ,מרח'
סנה  ,60נתניה ,למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים 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 ,24.3.2016
בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח' ההדרים  ,13פרדסיה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אדם יצחק גיל פונדיק
מפרקים

איי די אם אף הולדינגס בע"מ
(ח"פ )51-434138-7
(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  ,1.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי
פרידמן ,משד' הארזים  ,6רמת אפעל ,טל'  ,052-2588334למפרק
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  ,1.4.2016בשעה
 ,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.
מוטי פרידמן ,מפרק

שולי ולדמן אביזרי מיגון ושמע לרכב בע"מ
(ח"פ )51-438722-4
(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

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.12.2015התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבישי גדסי,
מרח' משכית  ,27הרצליה ,טל'  ,09-9577044למפרק 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  ,3.4.2016בשעה
 ,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.
אבישי גדסי ,רו"ח ,מפרק

אלפסי חנניה ובניו בע"מ
(ח"פ )51-381884-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נתנאלה אבוקסיס ,מרח' הגפן  ,5קניון גת סנטר ,קריית גת ,טל'
 ,073-7431763למפרקת 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.
נתנאלה אבוקסיס ,עו"ד ,מפרקת

אמסילי יזמות ונכסים בע"מ
(ח"פ )51-5232007-7
(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  ,7.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נתנאלה אבוקסיס ,מרח' הגפן  ,5קניון גת סנטר ,קריית גת ,טל'
 ,073-7431763למפרקת 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 ,15.4.2016
בשעה  ,12.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
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של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נתנאלה אבוקסיס ,עו"ד ,מפרקת

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
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.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.4.2016
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

א.ב .פיקוח בנייה בע"מ
(ח"פ )51-447906-2
(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  ,7.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ארז בר ,מת"ד  ,459גשר הזיו ,טל'  ,04-9001773למפרק 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  ,1.5.2016בשעה
 ,10.00אצל המפרק ,רח' סנטר הגליל ,ראש פינה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארז בר ,עו"ד ,מפרק

מיסטר ספרינלקר בע"מ
(ח"פ )51-395668-0
(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

3 708

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי ריף ,מרח'
בית השואבה  ,4רעננה ,טל'  ,054-3966555למפרק 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  ,1.5.2016בשעה
 ,12.00במשרדי שטרק את שטרק ,רו"ח ,רח' היצירה  ,12רעננה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מוטי ריף ,מפרק

ג.א .אדלדנט מרפאת שיניים בע"מ
(ח"פ )51-469162-5
(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  ,3.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
דניאל עשור ,מרח' ביאליק  ,164קומה  ,11רמת גן ,טל' ,03-6103434
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  ,3.5.2016בשעה
 ,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.
דניאל עשור ,רו"ח ,מפרק

קו-טופ בע"מ
(ח"פ )51-273523-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו בן עמי,
אצל עו"ד רונן פריד ,רח' פלאוט  ,10רחובות ,טל' ,08-9477080
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  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.5.2016בשעה
 ,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.
אליהו בן עמי ,מפרק

מוריץ נכסים בע"מ
(ח"פ )51-444782-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר מוריץ ,אצל
עו"ד רונן פריד ,רח' פלאוט  ,10רחובות ,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  ,4.5.2016בשעה
 ,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.
אמיר מוריץ ,מפרק

אופיר ברזילי שירותי ייעוץ בע"מ
(ח"פ )51-469257-3
(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  ,4.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אופיר ויטל ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' פלאוט  ,10רחובות ,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  ,4.5.2016בשעה
 ,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.
אופיר ויטל ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

ליבירנד בע"מ
(ח"פ )51-510720-9
(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  ,7.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי ארנסט ,אצל
עו"ד רונן פריד ,רח' פלאוט  ,10רחובות ,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  ,8.5.2016בשעה
 ,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.
אורי ארנסט ,מפרק

דנאל החזרי מס בע"מ
(ח"פ )51-392234-4
(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  ,31.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרה
רות אלעזר ,מרח' שטרן  ,9הרצליה ,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 ,10.5.2016
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.
שרה רות אלעזר ,מפרקת

ערמוני תקשורת שיווקית בע"מ
(ח"פ )51-119135-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,25.1.2016
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יגאל ערמוני ,מרח' משה ארם  ,15תל אביב ,למפרק החברה.
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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 ,25.5.2016
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.
יגאל ערמוני ,מפרק

סולאר משקפי אופנה בע"מ
(ח"פ )51-324070-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שלומית משה ,משד' שאול המלך  ,8תל אביב ,טל' ,03-6500920
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 ,27.5.2016
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.
שלומית משה ,עו"ד ,מפרקת

יצחק מלאיב בע"מ
(ח"פ )51-307099-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שלומית משה ,משד' שאול המלך  ,8תל אביב ,טל' ,03-6500920
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 ,30.5.2016
בשעה  ,16.00אצל 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.
שלומית משה ,עו"ד ,מפרקת
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ראסל מיזוג אוויר בע"מ
(ח"פ )51-184784-0
(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  ,7.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליבסון
ראסל סטנליי ,מרח' סייפן  ,1עין שריד ,טל'  ,052-2748760למפרק
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  ,1.6.2016בשעה
 ,10.00במשרדי שטרק את שטרק ,רו"ח ,רח' היצירה  ,12רעננה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ליבסון ראסל סטנליי ,מפרק

מזור  6בע"מ
(ח"פ )51-533034-8
(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  ,2.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
מרק כהן ,מרח' עליאש 8ד ,ירושלים ,טל'  ,02-6231496למפרק
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  ,5.6.2016בשעה
 ,13.00אצל עו"ד זיו גליקמן ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה מרק כהן ,מפרק

חיים זליכוב-חברת עורכי דין
(ח"פ )51-328463-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.2.2016התקבלה 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 ,16.6.2016
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' חרוץ  ,6תל אביב ,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

ריאד את עדנאן לבנין ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-275976-2
(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  ,14.2.2016התקבלה
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 ,16.6.2016
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' חרוץ  ,6תל אביב ,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

ללה קריאטיב בע"מ
(ח"פ )51-452706-8
(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  ,7.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליעד מרציפרו,
מרח' שמעון התרסי  ,13תל אביב ,טל'  ,054-4540425למפרק 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  ,7.6.2016בשעה
 ,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.
ליעד מרציפרו ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

אי מידל בע"מ
(ח"פ )51-465752-7
(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  ,8.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מירב קמחי ,מרח' המייסדים  ,13מושב חצב ,טל' ,08-8681131
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.6.2016בשעה
 ,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.
מירב קמחי ,עו"ד ,מפרקת

א.צ.א שרותי מזון בע"מ
(ח"פ )51-493343-1
(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  ,7.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון גדעוני ,מרח'
גבעת שאול  ,31ירושלים  ,9547784טל'  ,052-8088133למפרק 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  ,9.6.2016בשעה
 ,8.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ציון גדעוני ,מפרק

פאלקורס בע"מ
(ח"פ )51-497330-4
(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  ,7.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עידן ברוקס ,מרח' השיריון  ,12חולון ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.6.2016
בשעה  ,19.30אצל 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.
עידן ברוקס ,עו"ד ,מפרק

י .אלרן אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-334559-5
(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  ,4.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל
אלרן ,אצל עו"ד מירב מולי ,רח' המלאכה  ,43ת"ד  ,8247נתניה,
טל'  ,09-7680978למפרק 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 ,19.6.2016
בשעה  ,10.00במשרד מולי-עבודי ,עורכי דין ,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.
ישראל אלרן ,מפרק

פוליגון שרותי תכנון ועריכת מעגלים מודפסים בע"מ
(ח"פ )51-185752-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסף בסן ,מרח' בן שפרוט  ,15תל אביב ,טל'  ,03-6953473למפרק
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  ,7.7.2016בשעה
 ,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.
יוסף בסן ,עו"ד ,מפרק
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ראשי בי-תכנון ובניה בע"מ
(ח"פ )51-490892-0
(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  ,10.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אריה בר–און ,מרח' כנפי נשרים 24ב ,ירושלים ,טל' ,02-6541515
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.7.2016
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.
אריה בר–און ,עו"ד ,מפרק

אלמוגן איכות למגורים בע"מ
(ח"פ )51-254633-4
(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  ,1.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גיא מסיקה ,מרח' מאיר אריאל  ,13כפר סבא ,טל' ,050-8642699
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  ,3.4.2016בשעה
 ,15.00במשרד 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.
גיא מסיקה ,מפרק

אלמנטס חווית משתמש
(ח"פ )51-394837-2
(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  ,1.9.2015התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אלכס רפופורט ,ממושב טל שחר  ,224למפרק 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.

הדס אנרגיה ירוקה בע"מ
(ח"פ )51-435171-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.4.2016
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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רון הדס ,מרח' מרגנית  ,42יבנה ,טל'  ,08-9436882למפרק החברה.

א.א.נ .רכב חדרה 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.

אלכס רפופורט ,מפרק

(ח"פ )51-281283-5
(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  ,31.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליקים שרעבי ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' פלאוט  ,10רחובות ,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  ,1.5.2016בשעה
 ,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.
אליקים שרעבי ,מפרק

זן-שר יזמות והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-277387-0
(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  ,2.2.2016התקבלה החלטה במניין חוקי
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן ועקנין ,אצל עו"ד רונן פריד,
רח' פלאוט  ,10רחובות ,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  ,2.5.2016בשעה
 ,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.
רונן ועקנין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.5.2016
בשעה  ,10.00במשרד 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.
רון הדס ,מפרק

מאטריקס הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-143823-6
(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  ,24.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אודי שמע ,מרח' אמנון ותמר  ,13/2נתניה ,טל' ,050-5543636
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 ,31.5.2016
בשעה  ,10.30במשרד המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי שמע ,עו"ד ,מפרק

קבוצת י .ברק ש.ע.ג 2008 .בע"מ
(ח"פ )51-418298-9
(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  ,6.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
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אודי שמע ,מרח' אמנון ותמר  ,13/2נתניה ,טל' ,050-5543636
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 ,31.5.2016
בשעה  ,10.00במשרד 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.
אודי שמע ,עו"ד ,מפרק

ברקאי תכנון בע"מ
(ח"פ )51-071035-3
(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  ,28.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שרון חנין ,מרח' נחלת יצחק  ,32תל אביב ,טל' ,03-5585080
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  ,1.6.2016בשעה
 ,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.
שרון חנין ,עו"ד ,מפרק

חי-אורן יזום ובניה בע"מ
(ח"פ )51-277799-6
(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  ,7.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אורנה טורקניץ ,מרח' אדמונד פלג  ,23חיפה ,טל' ,054-4629251
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.6.2016בשעה
 ,10.00אצל 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.
אורנה טורקניץ ,מפרקת
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משיח הפקות בע"מ
(ח"פ )51-242097-7
(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  ,3.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שירלי קדם בן עמי ,מרח' החילזון  ,5רמת 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 ,21.6.2016
בשעה  ,14.00במשרד המפרקת ,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.
שירלי קדם בן עמי ,עו"ד ,מפרקת

אליהו לב לבנין ( )2003בע"מ
(ח"פ )51-337843-0
(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  ,31.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דורון שמעוני ,מרח' בן גוריון  ,2תל אביב ,טל'  ,03-7507878למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.6.2016
בשעה  ,12.00אצל 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.
דורון שמעוני ,עו"ד ,מפרק

ליאם קרוז בע"מ
(ח"פ )51-464915-1
(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  ,27.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
חי נחמיאס ,מרח' התע"ש  ,4רמת גן ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

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 ,20.7.2016
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.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה נחום ,מרח'
הדר  ,2הרצליה ,טל'  ,09-9501111למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
משה נחום ,עו"ד ,מפרק

חי נחמיאס ,מפרק

קרקל טכנולוגיות מחשוב בע"מ
(ח"פ )51-460772-0

נגריית אחים קאסם בע"מ
(ח"פ )51-218417-7
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קאסם וסאם ,מטירה ,44915
למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.12.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

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

ר.ש.ע.ד חברה לנאמנות בע"מ

באדו לונדון בע"מ

(ח"פ )51-141054-0

(ח"פ )51-461236-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חופית עמרם ,מרח'
דרך אבא הלל  ,16רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חופית עמרם ,עו"ד ,מפרקת

פילד בינה בע"מ
(ח"פ )51-479688-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.1.2016התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע רוזנצויג ,מרח'
בגין  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהושע רוזנצויג ,מפרק

גלילאו תעופה בע"מ
(ח"פ )51-416833-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.2.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב קרוגר ,מרח'
האלונים  ,8אמירים  ,2011500למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יריב רייכנברג,
למפרק החברה.

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

יריב רייכנברג ,עו"ד ,מפרק

יעקב קרוגר ,מפרק

מ.ג.ב .שרותי תברואה בע"מ
(ח"פ )51-130177-2

רמי כח חברה קבלנית לבניה בע"מ
(ח"פ )51-058833-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.2.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק פלוינסקי ,מרח'
מבוא האמוראים  ,1/9אשדוד ,טל'  ,054-8466492פקס' ,03-7252698
למפרק החברה.
יצחק פלוינסקי ,עו"ד ,מפרק

ורדינה יבוא  -יצוא בע"מ
(ח"פ )51-295650-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בועז שולמן ,מרח'
אבא הלל  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
בועז שולמן ,עו"ד ,מפרק

מרדכי בן סימון ,מפרק

יין  -לו בע"מ
(ח"פ )51-352486-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.1.2016לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דני לובין ,מרח' חנה סנש  ,7רמת השרון ,למפרק החברה.
דני לובין ,מפרק

סנסמור תעשיות בע"מ
(ח"פ )51-346501-3

תפנית פיננסית בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-407843-5

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

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל מרדכי גפני ,מרח'
יהודה המכבי  ,5ירושלים ,למפרק החברה.
ישראל מרדכי גפני ,מפרק

אולגה השקעות א.ל .בע"מ
(ח"פ )51-107476-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.1.2016לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מרדכי בן סימון ,מרח' דוגית  ,5בת ים ,למפרק 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  ,2.8.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי
מוסמן ,מבית השיטה ,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 ,24.3.2016
בשעה  ,23.59אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי מוסמן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

חסינות ניהול תכנון ופיקוח 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.

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

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

(ח"פ )51-228250-0
(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  ,30.12.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יעל טרייבר ,מרח' יהלום  ,8בית יהושע ,טל' ,054-53300668
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.

אלון גולדשמידט ,מפרק

סירונית אופנה בע"מ
(ח"פ )51-335375-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,3.4.2016בשעה
 ,9.00במשרד המפרקת ,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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עמית בן אהרון ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' פלאוט  ,10רחובות ,טל'
 ,08-9477080למפרק החברה.

לייזר שואודיזיין 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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.4.2016
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.

יעל טרייבר ,מפרקת

(ח"פ )51-128967-0
(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  ,4.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן אריכא,
ממושב רם און  ,1920500למפרק 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 ,14.4.2016
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.
רונן אריכא ,מפרק

אכילאה בע"מ
(ח"פ )51-117433-6
(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 אלון
גולדשמידט ,מרח' כנרת  ,53/10אשדוד ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

עמית בן אהרון ,מפרק

אבי שיקוי בע"מ
(ח"פ )51-391892-0
(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  ,12.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אבי שיקוי ,מרח' רביד  ,4ראשון 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  ,1.5.2016בשעה
 ,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.
אבי שיקוי ,מפרק
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מדגרות לוסטיג נהריה בע"מ

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.5.2016
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.

(ח"פ )51-348453-5
(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  ,21.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
קוטי סודאי ,מרח' הגעתון  ,29נהריה ,טל'  ,04-9514020למפרק
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.

לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

איריסים (א .צמח) כלכלה ממשל וניהול בע"מ
(ח"פ )51-378701-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.5.2016
בשעה  ,10.00במשרד 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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס
צמח ,מרח' משה דיין  ,29/4רמת גן  ,5229453טל' ,050-3575954
למפרקת החברה.

ח.צ.ב - .טל השקעות ויזמות בע"מ

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.6.2016בשעה
 ,10.00אצל 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.

קוטי סודאי ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-329101-3
(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  ,21.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל
בכר ,מרח' השחר  ,12כפר סבא ,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  ,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.
ישראל בכר ,מפרק

י.ד.ע .עומרים בע"מ
(ח"פ )51-306388-3
(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  ,3.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת החברה.
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איריס צמח ,מפרקת

דאקד שיווק וסוכנויות בע"מ
(ח"פ )51-288035-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.1.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
קטי כהן ,מרח' הר עצמון  ,1רמלה ,טל'  ,054-4936761למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.6.2016בשעה
 ,10.00אצל 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.
קטי כהן ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

בובי'ס בריסקט בע"מ

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון רגב ,מרח'
קדיש לוז  ,2ירושלים ,טל'  ,054-4400861למפרק החברה.

(ח"פ )51-514261-0
(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  ,1.2.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהונתן צבי ,מרח'
יפו  ,68ירושלים ,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  ,1.6.2016בשעה
 ,9.00במשרד 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.
יהונתן צבי ,מפרק

אופל תבניות בע"מ
(ח"פ )51-343482-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
תהילה בינו ,מרח' נירים  ,3תל אביב ,טל'  ,03-6880303למפרקת
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  ,2.6.2016בשעה
 ,10.00אצל 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.
תהילה בינו ,עו"ד ,מפרקת

טרמינל שרותי מכס בע"מ
(ח"פ )51-263911-3
(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  ,3.2.2016התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

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  ,2.6.2016בשעה
 ,12.00אצל 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.
גדעון רגב ,מפרק

מעוז אוסטרובסקי אסיף
(ח"פ )51-516722-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.2.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עדי עראסי ,מרח' נפתלי פרץ  ,11פתח תקווה ,טל' ,052-4464293
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  ,2.6.2016בשעה
 ,12.00אצל 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.
עדי עראסי ,מפרק

קרלוס מ.א.א .בע"מ
(ח"פ )51-335981-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.7.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק ,מת"ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק
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אלקטרו עבד בע"מ

עולם של באז  -רעיון ,פיתוח שיווק בע"מ

(ח"פ )51-318044-8

(ח"פ )51-475901-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.2.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמאש עבד ,מרח' ג'סר אל
זרקא ,טל'  ,052-4612500למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.2.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן כהן ,מרח'
שאול המלך  ,35ת"ד  ,18138תל אביב  ,61181למפרק החברה.

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

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

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

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

עמאש עבד ,מפרק

רן כהן ,עו"ד ,מפרק

שרותר חברה לשירותים בע"מ

צבי סגאלר שרותי שמאות בע"מ

(ח"פ )51-066551-6

(ח"פ )51-434384-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זיו עירוני ,מרח' אבן
גבירול  ,2תל אביב  ,64077טל'  ,03-6962222למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.2.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי סגלר ,משד' יד לבנים ,23
תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

זיו עירוני ,עו"ד ,מפרק

צבי סגלר ,מפרק

רק פומבית בע"מ

בית בד עברי בע"מ

(ח"פ )51-460142-6

(ח"פ )51-362175-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.1.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דר מיש ,מרח' עולי
הגרדום  ,59ראשון לציון ,טל'  ,050-8668396למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.2.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רביב דאי ,ממושב אודים,
למפרק החברה.

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

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

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

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

דר מיש ,עו"ד ,מפרקת

רביב דאי ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

הקרן להגנת הדמוקרטיה בע"מ (חל"צ)

ליאונידס ניהול ויזמות בע"מ

(ח"פ )51-452060-0

(ח"פ )51-469321-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.2.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יונתן ארנון ,ממשרד
עו"ד כרמלי-ארנון ,רח' שלומציון המלכה  ,18ירושלים ,9414614
טל'  ,02-6245245למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי באסיפה הכללית של בעלי המניות של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.1.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר
את מינויו של מפרק החברה.
דותן הראל ,עו"ד ,מפרק

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

פיצוחי ירושלים  -קלייה ושיווק בע"מ

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

גוז גרדיניה בע"מ
(ח"פ )51-276376-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.2.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח עודד בן ברוך ,מרח'
בן גוריון  ,1בני ברק ,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.
עודד בן ברוך ,רו"ח ,מפרק

תמיר פישמן תל אביב בע"מ
(ח"פ )51-357127-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.2.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אחיי גמא ,מרח'
הברזל  ,38תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אחיי גמא ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7210י"ג באדר א' התשע"ו22.2.2016 ,

(ח"פ )51-346772-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי באסיפה הכללית של בעלי המניות של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.1.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר
את מינויו של מפרק החברה.
דותן הראל ,עו"ד ,מפרק

גימלאי עולי מוצרים בת ים
(ע"ר )58-053710-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,3.12.2015התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את אליס קלמרו ,מרח' מבצע נחשון  ,10נוה ים,
ראשון לציון  ,17544למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אליס קלמרו ,מפרקת

קוב קר
(ש"מ )54-010473-4
הודעה על הגשת בקשה להחייאת שותפות
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,בתיק ה"פ 17666-12-15
שם המבקש :אריה רז ,ע"י עו"ד רן יגנס ,מרח' בן גוריון  ,1בני ברק,
טל'  ,03-5707440פקס' .03-5707441
ניתנת בזה הודעה כי המבקש הנ"ל הגיש בקשה בתיק
הנ"ל לבית המשפט בהתאם לסעיף (73ו) לפקודת השותפויות
[נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-להחייאת השותפות .בעלי עניין
מתבקשים להגיש את עמדתם בדבר החייאת השותפות בתוך
 14ימים מיום פרסום הודעה זאת.
רן יגנס ,עו"ד
בא כוח המבקש
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הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון וסופי

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר -09-14
,37328פר38243/

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה כ"ה בטבת התשע"ו ( 6בינואר
:)2016

שם החייב ומענו :עאדל סלבאק ,שפרעם .2020000
שם הנאמן ומענו :עו"ד איתן שווץ ,רח' יפו  ,51חיפה.

בשקלים חדשים

סוג הדיבידנד :ראשון וסופי.
אחוז הדיבידנד.37% :
איתן שווץ ,עו"ד ,נאמן

עיזבון המנוחה מזל דנוך
(ת"ע )187537/0/993
הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון והזמנה לנושים
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  99לחוק הירושה,
התשכ"ה ,1965-כי הרשם לענייני ירושה במחוז תל אביב
והמרכז מינה את גיא דנוך למנהל עיזבון של המנוחה הנ"ל,
שנפטרה ביום .2.9.2001

א .סך כל המטבע במחזור ביום כ"ה
בטבת התשע"ו ( 6בינואר )2016

73,323,226,503

ב .סך כל המטבע במחזור ביום י"ח
בטבת התשע"ו ( 30בדצמבר )2015

73,361,707,201

ג .העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

-38,480,698

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור כ"ה בטבת
התשע"ו ( 6בינואר )2016

73,323,226,503

כ"ו בטבת התשע"ו ( 7בינואר )2016

כל הטוען כי הוא נושה של העיזבון הנ"ל ,מוזמן בזה
להודיע בכתב ובדואר רשום למנהל העיזבון על תביעותיו
מהעיזבון ולהגישן לא יאוחר משלושה חודשים מיום פרסום
הודעה זו לפי הכתובת :רח' טשרניחובסקי  ,38רחובות.

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע

הודעות מאת בנק ישראל

מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה י"ז בשבט התשע"ו ( 27בינואר
:)2016

גיא דנוך ,מנהל עיזבון זמני

אילן שטיינר
מנהל על מחלקת המטבע

בשקלים חדשים

דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום יום העבודה י"ח בטבת התשע"ו ( 30בדצמבר
:)2015
בשקלים חדשים

א .סך כל המטבע במחזור ביום י"ח
בטבת התשע"ו ( 30בדצמבר )2015

73,361,707,201

ב .סך כל המטבע במחזור ביום י"א
בטבת התשע"ו ( 23בדצמבר )2015

73,040,231,112

ג .העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

321,476,089

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום י"ח
בטבת התשע"ו ( 30בדצמבר )2015

73,361,707,201

א .סך כל המטבע במחזור ביום י"ז
בשבט התשע"ו ( 27בינואר )2016

73,469,324,349

ב .סך כל המטבע במחזור ביום י' בשבט 73,636,827,476
התשע"ו ( 20בינואר )2016
ג .העלייה או הירידה ()-
במשך השבוע האחרון

-167,503,127

ד .ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום י"ז
בשבט התשע"ו ( 27בינואר )2016

73,469,324,349

י"ח בשבט התשע"ו ( 28בינואר )2016
אילן שטיינר
מנהל על מחלקת המטבע

י"ט בטבת התשע"ו ( 31בדצמבר )2015
אילן שטיינר
מנהל על מחלקת המטבע
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