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הודעה על העברת סמכויות

מינוי מפקח

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה,2
החליטה הממשלה -
( )1להעביר לראש הממשלה את הסמכות הנתונה לשרת
התרבות והספורט לפי סעיף (29ג) לחוק העתיקות ,התשל"ח;31978-
( )2להעביר לשר האנרגיה ,יובל שטייניץ ,את הסמכות הנתונה לשרת
המשפטים לפי סעיף (29ג) לחוק העתיקות ,התשל"ח.1978-
ההחלטה הנזכרת לעיל אושרה בכנסת ביום י"ט בתמוז
התשע"ח ( 2ביולי .)2018
כ"א בתמוז התשע"ח ( 4ביולי )2018
(חמ -3-3281ה)1
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3ס"ח התשל"ח ,עמ' .76

לפי חוק חומרי נפץ ,התשי"ד1954-

מינוי מפקח עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (2א) לחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"ד ,21954-אני ממנה את עובד משרדי ,ארז
מימון ,למפקח עבודה לעניין הפיקוח על החוק האמור וההוראות
שמכוחו וכן על חוק עבודת הנוער ,התשי"ג ,31953-חוק עבודת
נשים ,התשי"ד ,41954-ופקודת תאונות ומחלות משלח-יד
(הודעה).5
תוקף המינוי כל עוד המתמנה משמש בתפקידו במשרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
י' באייר התשע"ח ( 25באפריל )2018
(חמ -3-150ה)1
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
 2ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;202התשמ"ב ,עמ' .162
 3ס"ח התשי"ג ,עמ' .115
 4ס"ח התשי"ד ,עמ' .154
 5ע"ר  ,1409תוס'  ,1עמ' .62

בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  1לחוק חומרי נפץ ,התשי"ד,21954-
אני ממנה את עובד משרדי ,ארז מימון ,למפקח לצורך החוק אמור.
תוקף המינוי כל עוד המתמנה משמש בתפקידו במשרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
י' באייר התשע"ח ( 25באפריל )2018
(חמ )3-2490
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2

הודעה על מדד יוקר הבריאות
לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ,התשנ"ד1994-
בהתאם לסעיף (9ב)( )1לחוק ביטוח בריאות ממלכתי,
התשנ"ד( 11994-להלן  -חוק ביטוח בריאות ממלכתי) ,אני מודיע
כי המדד המשוקלל לפי התחשיב שנקבע בתוספת החמישית
לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,בממוצע שנתי ל– 2017עמד על
 104.2406נקודות  -על בסיס ממוצע .100 = 2015
י"א בתמוז התשע"ח ( 24ביוני )2018
(חמ -3-2584ה)1

1
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יואל פינקל
המשנה לסטטיסטיקן הלאומי
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;156התשנ"ז ,עמ' .22

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' ,998
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1579התש"ל ,עמ'  ,609מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

הודעה על מינוי מפקח עבודה ראשי
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (2ב) לחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"ד ,21954-אני מודיע כי מיניתי את ארז מימון,
למפקח עבודה ראשי.
תוקף המינוי כל עוד המתמנה משמש בתפקידו במשרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתייים.
י' באייר התשע"ח ( 25באפריל )2018
(חמ -3-150ה)1
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
 2ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;202התשמ"ב ,עמ' .162

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ס"ח התשי"ד ,עמ' .64

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7869כ"ו בתמוז התשע"ח9.7.2018 ,
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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

.4

חלקה

תיאור הקרקע -
גוש  ,6909חלקה  ,52בשטח רשום של  553מ"ר; שטח ההפקעה:
 79מ"ר.

כ"ג בסיוון התשע"ח ( 6ביוני )2018
(חמ )3-2

תיאור הקרקע ,גוש - 6111
שטח רשום
במ"ר

שטח ההפקעה
במ"ר

110

750

43

129

7,561

בשלמות

513

611

בשלמות

כ"ג בסיוון התשע"ח ( 6ביוני )2018
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

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-

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' ,50
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעיתון רשמי מס' ,1064
התש"א ,תוספת  ,2עמ'  ,1519ובהתאם לתכנית מס' ,A
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעיתון רשמי מס' ,1389
התש"ה ,תוספת  ,2עמ'  ,84ובהתאם לתכנית מס' ,207
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,76
התש"י ,עמ'  ,755ובהתאם לתכנית מס'  ,2971שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5777התשס"ח,
עמ'  ,1998מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך ושטח ציבורי פתוח.

.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.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7869כ"ו בתמוז התשע"ח9.7.2018 ,

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב/105/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1707
התשל"א ,עמ'  ,1299מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.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 בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6185חלקה 140
בשלמות ,בשטח של  2,654מ"ר; הייעוד :דרך.

י"ג בתמוז התשע"ח ( 26ביוני )2018
(חמ )3-2
__________

חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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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' רג,340/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2591
התש"ם ,עמ'  ,659מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רמת גן (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.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 ברמת גן ,המזוהה כגוש  ,6145ח"ח ,1150
בשטח של כ– 23מ"ר; הייעוד :דרך.

ב' בסיוון התשע"ח ( 16במאי )2018
(חמ )3-2
אביבית מאור נמרודי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רמת גן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב תל חי.

 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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 .3הוועדה 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.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 77מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6580ח"ח .434
ד' בתמוז התשע"ח ( 17ביוני )2018
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רע/299/1/ג ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5990התשס"ט ,עמ'  ,5468מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
הרחבת רחוב שליט.
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
 .3הוועדה 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.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברעננה ,המזוהה כגוש - 6586
ח"ח  ,560ששטחה כ– 71מ"ר;
ח"ח  ,561ששטחה כ– 83מ"ר.
ד' בתמוז התשע"ח ( 17ביוני )2018
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7869כ"ו בתמוז התשע"ח9.7.2018 ,

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000513, received on -09/07/2018 ,

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

.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 -

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' רע,4/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1807
התשל"ב ,עמ'  ,1201מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב רמב"ם.

.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 ברעננה ,ששטחה כ– 53מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6586ח"ח .24

חטיבת קרקע במגדל העמק ,ששטחה  7,730מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17881חלקה ( 57לשעבר גוש  ,17459ח"ח  ;)5מגרש
 401בתכנית ג.10176/
ז' בסיוון התשע"ח ( 21במאי )2018
(חמ )3-2

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10176/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5147
התשס"ג ,עמ'  ,1155מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור  -מועדון.

.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 -

ד' בתמוז התשע"ח ( 17ביוני )2018
(חמ )3-2
__________

איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10176/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5147
התשס"ג ,עמ'  ,1155מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור  -בית ספר.

 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7869כ"ו בתמוז התשע"ח9.7.2018 ,

אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

חטיבת קרקע במגדל העמק ,ששטחה  3,440מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17881חלקה ( 58לשעבר גוש  ,17459ח"ח  ;)5מגרש
 402בתכנית ג.10176/
ז' בסיוון התשע"ח ( 21במאי )2018
(חמ )3-2
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3

אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

9545

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000513, received on -09/07/2018 ,

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

.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 -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10176/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5147
התשס"ג ,עמ'  ,1155מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מעונות יום.

.2

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

(חמ )3-2

.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.

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במגדל העמק ,ששטחה  1,778מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17881חלקה ( 28לשעבר גוש  ,17459ח"ח  ;)4מגרש
 403בתכנית ג.10176/

חטיבת קרקע במגדל העמק ,ששטחה  1,379מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17881חלקה ( 42לשעבר גוש  ,17459ח"ח  ;)4מגרש
 405בתכנית ג.10176/
ז' בסיוון התשע"ח ( 21במאי )2018

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10176/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5147
התשס"ג ,עמ'  ,1155מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור  -גני ילדים.

.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 -

ז' בסיוון התשע"ח ( 21במאי )2018
(חמ )3-2

__________

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

1
2
3

אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

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

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10176/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5147
התשס"ג ,עמ'  ,1155מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור  -גני ילדים.

.2

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

__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

חטיבת קרקע במגדל העמק ,ששטחה  1,310מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17881חלקה ( 69לשעבר גוש  ,17459ח"ח  ;)5מגרש
 406בתכנית ג.10176/
ז' בסיוון התשע"ח ( 21במאי )2018
(חמ )3-2

__________
1
2
3

אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

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

ילקוט הפרסומים  ,7869כ"ו בתמוז התשע"ח9.7.2018 ,

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000513, received on -09/07/2018 ,

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10176/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5147
התשס"ג ,עמ'  ,1155מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מגדל העמק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מגרש ספורט רב–תכליתי.

.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 במגדל העמק ,ששטחה  3,061מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,17881חלקה ( 56לשעבר גוש  ,17459ח"ח  ;)5מגרש 450
בתכנית ג.10176/

.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 -
גוש  ,13953ח"ח  ,84 ,83 ,80 ,13-7בשטח כולל של  16,777מ"ר;
הייעוד :שטחים פתוחים ,מבנים ומוסדות ציבור.

ח' בסיוון התשע"ח ( 22במאי )2018
(חמ )3-2

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,133/03/25
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5137
התשס"ג ,עמ'  ,749מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה דימונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח ציבורי פתוח (או
לצורך ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה).

.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 -

ז' בסיוון התשע"ח ( 21במאי )2018
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3

אלי ברדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מגדל העמק

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,21165/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,7257התשע"ו ,עמ'  ,5723מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטחים
פתוחים ,מבנים ומוסדות ציבור.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

סלימאן נאסראלאדין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אצבע הגליל

חטיבת קרקע בדימונה ,ששטחה  14,206מ"ר; מגרש מס' 613
לפי תב"ע  ,133/03/25גושים וחלקות -
__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7869כ"ו בתמוז התשע"ח9.7.2018 ,

9547

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000513, received on -09/07/2018 ,

גוש  ,400365ח"ח ( 2לשעבר גוש ;)100326

.2

גוש  ,400403ח"ח ( 1לשעבר גוש .)100326

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפלך מגרש  301בשלמות ,גוש - 18904

י"ד בתמוז התשע"ח ( 27ביוני )2018
(חמ )3-2

ח"ח

בנימין ביטון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה דימונה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת 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,20399/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6848
התשע"ד ,עמ'  ,7150מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בקעת בית הכרם ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7776התשע"ח ,עמ'  ,7205תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית בענה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

__________

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

7

671

9

1,426

(חמ )3-4
רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת 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,17838/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6463
התשע"ב ,עמ'  ,6051מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה משגב ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7698התשע"ח ,עמ'  ,4964תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית משגב מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

י"ב בתמוז התשע"ח ( 25ביוני )2018
(חמ )3-4

6

19

ט' בניסן התשע"ח ( 25במרס )2018

חטיבת קרקע בבענה ,ששטחה  3,679מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,18970ח"ח  ;76 ,63 ,62 ,61 ,59גוש  ,18969ח"ח  ;151מגרשים
 302 ,301 ,300בייעוד שטח ציבורי פתוח; מגרשים ,401 ,400
בייעוד דרך.

סאמי אסעד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם

שטח ההפקעה (מ"ר)

חטיבת קרקע בהררית ,גוש  ,19352ח"ח  ,18שטח ההפקעה:
 566מ"ר; גוש  ,19884ח"ח  ,22שטח ההפקעה 289 :מ"ר;
מגרש  715בשלמות.
י"ד באייר התשע"ח ( 29באפריל )2018
(חמ )3-4

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת 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,19045/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6542
התשע"ג ,עמ'  ,2595מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה משגב ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7677התשע"ח ,עמ'  ,4391תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית משגב מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

__________

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

רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,17838/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6463
התשע"ב ,עמ'  ,6051מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7869כ"ו בתמוז התשע"ח9.7.2018 ,

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000513, received on -09/07/2018 ,

ולבנייה משגב ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7736התשע"ח ,עמ'  ,6352תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית משגב מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בהררית ,ששטחה  934מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,19883ח"ח  ;62מגרש  702בשלמות.

כ"ב בסיוון התשע"ח ( 5ביוני )2018
(חמ )3-4
רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב

__________

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.6.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 30.7.2018בשעה .11.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 7ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת 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,6931/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4156
התשנ"ד ,עמ'  ,421מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה משגב ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7736התשע"ח ,עמ'  ,6352תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית משגב מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חיות גרינברג ,עו"ד אביעד בללתי ,עו"ד
ה מ פ ר ק י ם ה ז מ ני י ם

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :נצר  02אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006328-9 :
המען :נצר סירני ,ד"נ נצר סרני .70395
תאריך רישום :כ"ח בסיוון התשע"ח ( 11ביוני .)2018
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :נופר דפנה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

חטיבת קרקע בסלמה ,גוש - 19405

מס' האגודה.57-006329-7 :

ח"ח  ,13שטח ההפקעה 132 :מ"ר;

המען :דפנה ,ד"נ גליל עליון .12235

ח"ח  ,19שטח ההפקעה 722 :מ"ר.

תאריך רישום :כ"ט בסיון התשע"ח ( 12ביוני .)2018

כ"ב בסיוון התשע"ח ( 5ביוני )2018
(חמ )3-4
__________

והמבקשים :עו"ד חיות גרינברג ועו"ד אביעד בללתי,
המפרקים הזמניים לנכסי החברה ,באמצעות עו"ד חיות
גרינברג ,מדרך מנחם בגין ( 7קומה ( )12בית גיבור ספורט) ,רמת
גן  ,5268102טל'  ,03-6090976פקס' .03-6960486

סוג ראשי :חקלאות.

רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב

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

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )3שם האגודה :נופר כפר סאלד אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006330-5 :
המען :כפר סאלד ,ד"נ גליל עליון.
תאריך רישום :כ"ט בסיון התשע"ח ( 12ביוני .)2018

בקשות לפירוק חברה על ידי בית המשפט

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 55415-06-18

( )4שם האגודה :אל"צ בר אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

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

מס' האגודה.57-006331-3 :

ובעניין פירוק חברת אח"מ כוח אדם בע"מ ,ח"פ
,51-355546-6

המען :ת"ד  ,18120ד"נ גלבוע.

ילקוט הפרסומים  ,7869כ"ו בתמוז התשע"ח9.7.2018 ,
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תאריך רישום :כ"ט בסיון התשע"ח ( 12ביוני .)2018
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
כ"ט בסיוון התשע"ח ( 12ביוני )2018
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם :אבוקדו קירור גרנות  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
השם החדש :צומח גרנות  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-001480-3 :
מיום :כ"ט בסיוון התשע"ח ( 12ביוני )2018
כ"ט בסיוון התשע"ח ( 12ביוני )2018
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי סיווג אגודה
להלן נתונים בעניין האגודה:
שם האגודה :קיבוץ אליפז.
מס' האגודה.57-002733-4 :
המען :אילות ,אליפז .88812
תאריך רישום :כ"א בסיון התשמ"א ( 23ביוני .)1981
סוג ראשי :חקלאות.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/08/2018
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.
אביתר שוב ,עו"ד ,מפרק

נס בנחל בע"מ
(ח"פ )513160234
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפיק
חיים נסים ,מרח' אהרונוביץ  ,16ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,05/11/2018
בשעה  ,16:00אצל עו"ד ברק חפר ,רח' רוטשילד  ,46ראשון
לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

סוג משני :קיבוץ מתחדש.
כ"ח בסיוון התשע"ח ( 11ביוני )2018
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
נוף בראשית בע"מ
(ח"פ )512799933
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אביתר שוב ,מרח' תומר  ,10תומר ,ד"נ ערבות הירדן ,9068000
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

9 550

אפיק חיים נסים ,מפרק

אורן  -בלוטמן השקעות בע"מ
(ח"פ )512522301
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יובל ברמן ,מרח' אלוני ניסים  ,1תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,21/08/2018
בשעה  ,09:00אצל רו"ח חיים אורן ,רח' קרליבך  ,10תל–אביב-
יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יובל ברמן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7869כ"ו בתמוז התשע"ח9.7.2018 ,

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000513, received on -09/07/2018 ,

פי.אף.אל פיננסים בע"מ

ד.י .הסעדה ומזון (בית שמש) בע"מ

(ח"פ )515108074

(ח"פ )514881390

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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 לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יקיר
פאינרמן ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר
יזדי ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26/08/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,05/09/2018
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.

יקיר פאינרמן ,מפרק

יאיר יזדי ,מפרק

יאיר י .אולפני צילום בע"מ

פריאה אי.סי.בי .בע"מ

(ח"פ )513882894

(ח"פ )514018134

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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 לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר
יזדי ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר
מרוז ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,05/09/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,05/09/2018
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.

יאיר יזדי ,מפרק

אמיר מרוז ,מפרק
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גלובל נטוורק אסיסטנט בע"מ

מ.ק .עולם השיש  2009בע"מ

(ח"פ )514672047

(ח"פ )514272475

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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 לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם
יפלח ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מארק
מרקו קטנר ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,05/09/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,03/09/2018
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.

מנחם יפלח ,מפרק

מארק מרקו קטנר ,מפרק

גרית יועצים בע"מ

יעל עופר מאמי בע"מ

(ח"פ )511505679

(ח"פ )515386225

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יהודית שלזינגר ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל
עופר עזריאל ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרקת החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27/08/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,07/09/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,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.

יהודית שלזינגר ,מפרקת

יעל עופר עזריאל ,מפרקת
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ניומן תפעול משאבים בע"מ

חנאן מיחזור בע"מ

(ח"פ )514141555

(ח"פ )514402916

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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 לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גארי
איירפטוב ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רדי
אבו עאמר ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,03/09/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,03/09/2018
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.

גארי איירפטוב ,מפרק

רדי אבו עאמר ,מפרק

בגריש סחר בע"מ

בי אנד גו בע"מ

(ח"פ )512645581

(ח"פ )513958207

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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 לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין
יצחקוב ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,02/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי
גורפיל ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,03/09/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,02/09/2018
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.

בנימין יצחקוב ,מפרק

איתי גורפיל ,מפרק
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י.מ.ג .ניהול ושיווק בע"מ

נ.מ.ש .גורמה בע"מ

(ח"פ )515108975

(ח"פ )513769893

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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 לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,02/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי
גורפיל ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,02/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון
רז ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,02/09/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,02/09/2018
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.

איתי גורפיל ,מפרק

שמעון רז ,מפרק

טק-ים שרותים בע"מ

סתיו ניהול והחזקה בע"מ

(ח"פ )513949313

(ח"פ )512645581

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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 לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
מיכאל אסולין ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן
בוכריס ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,03/09/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,03/09/2018
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.

משה מיכאל אסולין ,מפרק

ערן בוכריס ,מפרק
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א .עין  -דור נכסים בע"מ

אורן גונדרס בע"מ

(ח"פ )514504869

(ח"פ )513943936

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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 לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,02/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
עין דור ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,01/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה
אורן ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,02/09/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד פריד רונן ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,02/09/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד פריד רונן ,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 עין דור ,מפרק

שלמה אורן ,מפרק

ע.ח.א .ניהול מזון בע"מ

כ.ד .ייזום ואחזקות בע"מ

(ח"פ )514794809

(ח"פ )513976670

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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 לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,02/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי
נועמה ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,01/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
כהן ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,02/09/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,02/09/2018
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.

עוזי נועמה ,מפרק

דוד כהן ,מפרק
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ש.ב.א .בסיעתא בע"מ

צוהר רם נאמנות והשקעות בע"מ

(ח"פ )514684323

(ח"פ )512641051

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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 לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,01/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן
אבא בויקו ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30/05/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן
רפפורט ,מרח' בן פתחיה  ,21בני ברק ,למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,02/09/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19/08/2018
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.

אילן אבא בויקו ,מפרק

ערן רפפורט ,מפרק

ע.נ .כרמל גרופ בע"מ

פשטד השקעות בע"מ

(ח"פ )514238799

(ח"פ )512685553

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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 לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,02/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסים
עובייד ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,06/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה
פוקס ,מרח' שד' אמנון ותמר  ,18הרצליה ,למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,02/09/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19/08/2018
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.

נסים עובייד ,מפרק

שלמה פוקס ,מפרק
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אלבמה השקעות בע"מ

צבע בתנועה ( )1994בע"מ

(ח"פ )512754748

(ח"פ )512063678

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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 לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,06/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה
פוקס ,מרח' שד' אמנון ותמר  ,18הרצליה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24/05/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל
שי מנחם ,מרח' הרימון נוה אפרים  ,28יהוד-מונוסון ,למפרק
החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,19/08/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19/08/2018
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.

שלמה פוקס ,מפרק

רפאל שי מנחם ,מפרק

וציוותי את ברכתי בע"מ

ניאו טכנולוגיות מובייל בע"מ

(ח"פ )515116424

(ח"פ )514641943

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק 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 לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר
דב ראטה ,מרח' ירושלים  ,25צפת ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24/05/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל
שי מנחם ,מרח' הרימון נוה אפרים  ,28יהוד-מונוסון ,למפרק
החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,20/09/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19/08/2018
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.

אשר דב ראטה ,מפרק

רפאל שי מנחם ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7869כ"ו בתמוז התשע"ח9.7.2018 ,
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ג'רוזלם סטון קסטום דיזיין אנד סופלאיירס בע"מ
(ח"פ )514015395
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל
זקן ,מרח' הערבה  ,270הר אדר ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,26/08/2018
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 זקן ,מפרק

וירטואל ווב בע"מ
(ח"פ )514104926

יואב דנקנר ,עו"ד ,מפרק

טוד .פרו בע"מ
(ח"פ )515799393
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,05/07/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שגב בן נון ,מרח' המרכבה  ,19חולון ,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.
שגב בן נון ,עו"ד ,מפרק

חלקה  181בגוש  6765בע"מ
(ח"פ )510313471
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,21/06/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורה
פינסלר ,מרח' שרת  ,51נתניה ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,04/07/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יריב קסנר,
מרח' מנורת המאור  ,2תל–אביב-יפו ,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.
יריב קסנר ,עו"ד ,מפרק

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.
דורה פינסלר ,מפרקת

קרגו יונייטד טכנולוגיות בע"מ

קליק אי.טי .מרקט פלייס בע"מ

(ח"פ )515462984

(ח"פ )514922921

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,04/07/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יניב אדרי ,מרח' הגדוד העברי  ,10אשקלון  ,7859507למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,04/07/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יואב דנקנר ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

ילקוט הפרסומים  ,7869כ"ו בתמוז התשע"ח9.7.2018 ,
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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.

יניב אדרי ,עו"ד ,מפרק

רועי פרישמן ,עו"ד ,מפרק

ש .דגן מפעלי בניה וייזום בע"מ

מתאניום בע"מ

(ח"פ )512598269

(ח"פ )515161685

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,10/06/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה
דגן ,מרח' העפרוני  ,2מבשרת ציון ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,05/07/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נועם שכנר ,מרח' בירנית  ,9כוכב יאיר  ,4486400למפרק החברה.

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

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

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

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

שלמה דגן ,מפרק

נועם שכנר ,עו"ד ,מפרק

פרידום לבני נשים בע"מ

שוקחה לגבינות ( )2012בע"מ

(ח"פ )513629253

(ח"פ )514799022

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,23/08/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר
פרסה ,מרח' הרימון  ,6גבעת שמואל ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,30/05/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריאד
שוקחה  ,מרח' ארז  ,5נצרת עילית ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אמיר פרסה ,מפרק

ריאד שוקחה ,מפרק

רמה רמת גן בע"מ

ג'ול ואדוארד שוקחה בע"מ

(ח"פ )513970236

(ח"פ )514916436

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,05/07/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רועי פרישמן ,מרח' היצירה  ,14רמת גן ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,10/06/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריאד
שוקחה ,מרח' ארז  ,5נצרת עילית ,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.
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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.

ריאד שוקחה ,מפרק

מיטל זוהר ללוז ,עו"ד ,מפרקת

סיסלי יבוא גבינות בע"מ
(ח"פ )513789446

טי די טור בע"מ
(ח"פ )513477208

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,30/05/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריאד
שוקחה ,מרח' ארז  ,5נצרת עילית ,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.
ריאד שוקחה ,מפרק

טעזי טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )515273613
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,03/07/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלי אלירן כהן ,מרח' צייטלין  ,1תל–אביב-יפו ,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.
אלי אלירן כהן ,עו"ד ,מפרק

אודו אינוושנס בע"מ
(ח"פ )513994947
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,04/07/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיטל זוהר
ללוז ,מרח' התעשיה  ,4תל–אביב-יפו ,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.
מיטל זוהר ללוז ,עו"ד ,מפרקת

קליק אי.טי .מרקט פלייס בע"מ
(ח"פ )514922921
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19/08/2018בשעה  ,10:00אצל ארדינסט ,בן נתן,
טולידאנו ושות ,רח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
יואב דנקנר ,עו"ד ,מפרק

אס.איי.אי סיסטם אינדסטרי אלקטרוניק בע"מ
(ח"פ )513075721
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,04/07/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיטל זוהר
ללוז ,מרח' התעשיה  ,4תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29/08/2018בשעה  ,12:00אצל שטיינמץ ,הרינג
גורמן ושות' ,רח' לינקולן  ,20תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
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.

9 560

לרה אנדרו ,עו"ד ,מפרק
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אמ.די.אס אינווסטמנט בע"מ

שוקחה לגבינות ( )2012בע"מ

(ח"פ )514280940

(ח"פ )514799022

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29/08/2018בשעה  ,11:30אצל שטיינמץ ,הרינג
גורמן ושות' ,רח' לינקולן  ,20תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19/08/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' ארז ,5
נצרת עילית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ריאד שוקחה ,מפרק

מנחם גורמן ,מפרק

סיסלי יבוא גבינות בע"מ

חלקה  181בגוש  6765בע"מ

(ח"פ )513789446

(ח"פ )510313471

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20/09/2018בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח' שרת
 ,51נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19/08/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' ארז ,5
נצרת עילית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ריאד שוקחה ,מפרק

דורה פינסלר ,מפרקת

ג'ול ואדוארד שוקחה בע"מ

ש .דגן מפעלי בניה וייזום בע"מ

(ח"פ )514916436

(ח"פ )512598269

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19/08/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
העפרוני  ,2מבשרת ציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,19/08/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' ארז ,5
נצרת עילית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ריאד שוקחה ,מפרק

שלמה דגן ,מפרק

ב.נ.ל .תעשיות תשתית ואנרגיה בע"מ

פרידום לבני נשים בע"מ

(ח"פ )512058397

(ח"פ )513629253

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19/08/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
הרימון  ,6גבעת שמואל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31/08/2018בשעה  ,11:00אצל המפרק ,במשרד
עו"ד לניאדו יהושע ,רח' דרך עכו  ,140קריית ביאליק ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.

אמיר פרסה ,מפרק

אליהו אשכנזי ,מפרק
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אופיר זרם אחזקות בע"מ

או .אנד אס .עוז שירותים כלכליים בע"מ

(ח"פ )513799353

(ח"פ )51-352953-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,05/09/2018בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.8.2018בשעה  ,16.30אצל המפרק ,רח'
כנפי נשרים  ,13ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים נעם ,עו"ד ,מפרק

וו.או.פי מחקר ופיתוח ישראל בע"מ
(ח"פ )51-461921-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.8.2018בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' דן ,13
גבעת אלה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יגאל נתן רינגרט ,מפרק

אוקומד בע"מ
(ח"פ )51-244138-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

מיכאל חטב ,עו"ד ,מפרק

אוקיינוס תיווך י.מ.א בע"מ
(ח"פ )51-529022-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.8.2018בשעה  ,10.00במשרד ד"ר אריה ליבוביץ'
ושות' ,עורכי דין ,רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן  ,5252007לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ד"ר אריה ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

וול תיירות בע"מ
(ח"פ )51-539137-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.8.2018בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח'
השלושה  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16.8.2018בשעה  ,13.00אצל המפרקת ,רח'
ברודצקי  ,19רמת אביב ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

ברוך שוגול ,עו"ד ,מפרק

יהודית יוכפז ,עו"ד ,מפרקת

מעלה השרון (בהרצליה) בנין והשקעות  93בע"מ

אור-גד בע"מ

(ח"פ )51-187227-7

(ח"פ )51-457657-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.8.2018בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' ויצמן 11ב,
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.9.2018בשעה  ,10.00אצל בטי נחום  -ערן דויטש,
משרד רואי חשבון ,רח' יגאל אלון  ,55תל–אביב-יפו ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

יצחק בן מנחם ,עו"ד ,מפרק

דוד נחום ,מפרק
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מרקורי נציגויות כימיקלים  2000בע"מ

ס.ר .שעונים בע"מ

(ח"פ )51-301924-0

(ח"פ )51-224066-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.9.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' עמוס  ,8תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.9.2018בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
בן שפרוט  ,13תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי דוד שומרוני ,מפרק

דן אלדור ,עו"ד ,מפרק

צ.ב.מ .ניהול ונכסים ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-274354-3

אורלוגד בע"מ
(ח"פ )51-084883-1

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.9.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' ששת
הימים  ,28בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

יוסף בן משה ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.9.2018בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
בן שפרוט  ,13תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הטירה  -ענין בטעם שירותי ניהול  1998בע"מ
(ח"פ )51-271191-2

דן אלדור ,עו"ד ,מפרק

גבריאל נחמני בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-496278-6

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.9.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' קיבוץ
אשדוד יעקב (איחוד) ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

דרור אדם ,מפרק

איידנטיפיין בע"מ
(ח"פ )51-343888-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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  ,1.4.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נטלי גבריאל
נחמני ,מרח' הגאון  ,15פרדס חנה ,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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.9.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' האודם  ,22הוד
השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.8.2018
בשעה  ,10.00אצל עו"ד מורין דוידזון ,רח' העצמאות  ,65חיפה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרים ברגידה ,מפרק

נטלי גבריאל נחמני ,מפרקת
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לדטק לייטינג בע"מ
(ח"פ )51-542207-9
(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  ,24.6.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דמיטרי שקף ,מרח'
קרן היסוד  ,27/2הרצליה  ,4666327למפרק 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 ,24.8.2018
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.
דמיטרי שקף ,מפרק

מיה ביוטי סנטר בע"מ
(ח"פ )51-294380-4
(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  ,21.6.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אופיר וייסבן ,מרח' יגאל אלון  ,65מגדל טויוטה ( ,)Aתל 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 ,21.10.2018
בשעה  ,10.30במשרדי 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.
אופיר וייסבן ,עו"ד ,מפרק

ילונה קפיטל בע"מ
(ח"פ )51-428178-1

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.6.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר
פרוכטמן ,מרח' אלקחי  ,11תל 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 ,28.10.2018
בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
תומר פרוכטמן ,מפרק

מיכה ניצן הנדסה ופרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-292710-4
(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  ,25.6.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גד מינא ,מרח' הנצי"ב  ,39תל אביב  ,6701515למפרק 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 ,28.10.2018
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.
גד מינא ,עו"ד ,מפרק

דרך המלך נופש וטיולי איכות בע"מ
(ח"פ )51-379749-8
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את שמעון וולף ,מרח' הגלגל  ,44מעלה אדומים
 ,9841244למפרק 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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.11.2018
בשעה  ,20.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

(בפירוק מרצון)
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סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמעון וולף ,מפרק

מטעי רמות הדר בע"מ
(ח"פ )51-020457-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.6.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע
בנימין בראונר ,מרח' שברץ  ,27רעננה ,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 ,1.11.2018
בשעה  ,9.30במשרדי 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.
יהושע בנימין בראונר ,מפרק

ל.ט.ג.ט הנדסה ובניה בע"מ
(ח"פ )51-549806-1
(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  ,1.7.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן בראש,
מרח' נורית  ,23ת"ד  ,713יבנה  ,8110602למפרק 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 ,4.11.2018
בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
איתן בראש ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7869כ"ו בתמוז התשע"ח9.7.2018 ,

אטליז עמוס בע"מ
(ח"פ )51-417708-8
(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  ,28.6.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון טייב,
מרח' שדה בוקר  ,41גבעתיים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.11.2018
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.
ציון טייב ,מפרק

עפרה מחשבים ניהול ויעוץ ( )2004בע"מ
(ח"פ )51-349680-2
(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  ,5.6.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרנית
מנחם ציון ,מרח' ט' באייר  ,4עפרה  ,9062700למפרקת 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 ,29.11.2018
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.
גרנית מנחם ציון ,מפרקת

פרופ' סודרי מיכאל בע"מ
(ח"פ )51-329915-6
(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  ,24.6.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל סודרי ,מרח'
שארית הפליטה  ,25חיפה ,למפרק החברה.

השותף המוגבל בשותפות ,אליהו אזולאי ,מנס ציונה (להלן -
השותף המוגבל היוצא) ,חדל להיות שותף מוגבל בשותפות
ובמקומו באה שרה אינדורסקי ,מרעננה ,אשר תשמש כשותף
המוגבל של השותפות במקום השותף המוגבל היוצא.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29.11.2018
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.
מיכאל סודרי ,מפרק

אף.איי.טי גרמניה השקעות בנדל"ן

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

העמותה לקידום החינוך הסביבתי והמחזור בגליל
(ע"ר )58-033771-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על אסיפה סופית של עמותה

(ש"מ )55-004726-6

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,10.6.2018
השותף המוגבל בשותפות ,רוני שפיר ,מרמת גן (להלן  -השותף
המוגבל היוצא) ,חדל להיות שותף מוגבל בשותפות ובמקומו
באה חב' רוני שפיר אחזקות נדל"ן בע"מ ,ח"פ ,51-382121-5
מרמת גן ,אשר תשמש כשותף המוגבל של השותפות במקום
השותף המוגבל היוצא.

יגיל מנוביץ
		  צח חרמון
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  47לחוק העמותות,
מורשי חתימה בשותפות
התש"ם ,1980-כי אסיפה סופית של העמותה הנ"ל ,תתכנס
ביום  ,9.8.2018בשעה  ,12.00במשרדי העמותה ,רח' דרור ,1
אס .פי .איי .אס הקמת מסילות ברזל
כרמיאל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי העמותה וכדי להחליט כיצד
(ש"מ )55-027311-4
לנהוג בפנקסים ובניירות של העמותה.
הודעה בדבר שינויים בשותפות
אביבה רוטר ,עו"ד ,מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותפה המוגבלת
גיליה נכסים בע"מ
חברת ( AZVI S.A.אזבי אס .איי) ,חברה הרשומה בישראל
(בפירוק מרצון)
כחברת חוץ מס'  ,56-003330-0העבירה ביום  ,11.6.2018את
)51-375463-0
(ח"פ
מלוא זכויותיה כשותף מוגבל בשותפות ,המהוות  33%מסך
כל הזכויות בשותפות ,לשני השותפים המוגבלים האחרים
הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין בשותפות ,חברת חמו אהרון בע"מ ,ח"פ  ,51-102636-1וחברת
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.4.2018התקבלה החלטה אליקים בן-ארי בע"מ ,ח"פ  ,51-053256-7בחלקים שווים,
במניין חוקי להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר ולפיכך תימחק מהשותפות.
אלמוג דורון ,עו"ד
את מינויו של המפרק עו"ד אריה קוקס ,מרח' לוינסון  ,12גדרה.
בא כוח השותפות
אריה קוקס ,עו"ד ,מפרק

סופרבוס ושות'

פלטינום קפיטל פרויקט 19

(ש"מ )55-021482-9

(ש"מ )55-027676-0

הודעה בדבר שינויים בשותפות

הודעה בדבר שינויים בשותפות

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי יצחק סלוקי,
אשר חלקו בשותפות  ,25%העביר את מלוא זכויותיו לאוטו חן
בע"מ ,ח"פ  ,51-042178-7מרח' הנביאים  ,17ירושלים ,באופן
שבו לאחר ההעברה ,חלקה של אוטו חן בשותפות יהיה .50%

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-על העברת
זכויותיהם ,התחייבותיהם וחובותיהם של השותפים המוגבלים
אסף אופנהיים ,אילן אברהמי ורוני זהר (להלן  -המעבירים),
בשותפות הנ"ל (להלן  -השותפות המוגבלת) ,בהעברה בלא
כל תמורה ,לנעברים המפורטים להלן:

אלי בליליוס ,מנהל כללי

אף.איי.טי  2וודגסן גרמניה השקעות בנדל"ן
(ש"מ )55-025276-1

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,17.5.2018
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יוסף טריסטר ,מרח' א"ד גורדון  ,16הרצליה ,בסכום השקעה של
 500,000שקלים חדשים במזומן;
ארנון טריסטר ,מרח' א"ד גורדון  ,16הרצליה ,בסכום השקעה
של  500,000שקלים חדשים במזומן;
אהוד זליכה ,מרח' הכרמל  ,46/10כפר סבא ,בסכום השקעה של
 1,000,000שקלים חדשים במזומן;
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צבי לוין ,מרח' משה קול  ,30ירושלים ,בסכום השקעה של
 450,000שקלים חדשים במזומן;
שמעון רשף ,מרח' הנורית  ,45נתניה ,בסכום השקעה של
 300,000שקלים חדשים במזומן;
מאיר מניה ,מרח' האורנים  ,59כפר שמריהו ,בסכום השקעה
של  500,000שקלים חדשים במזומן;
יובל דיין ,מרח' האתרוג  ,19חדרה ,בסכום השקעה של 600,000
שקלים חדשים במזומן;

.2

נושים בדין רגיל  -דיבידנד ראשון ביחס לתביעות החוב
שהוגשו למנהל המיוחד כדין ואושרו על ידו.
אביב פריצקי ,עו"ד
גיורא רובננקו ,עו"ד
      מ נ ה ל י ם מ י ו ח ד י ם

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד
ראשון ואחרון
בבית המשפט המחוזי מרכז ,תיק פש"ר 16497-10-10

ארבן השקעות בע"מ ,ח"פ  ,51-101991-1מרח' שאר ישוב ,5
אשקלון ,בסכום השקעה של  2,000,000שקלים חדשים
במזומן;

שם החייב :אחסן אבוריאש

אנדרו רוברט אלבום ,מרח' גורדון 40ב ,רעננה ,בסכום השקעה
של  500,000שקלים חדשים במזומן;

שם הנאמן ומענו :עו"ד יריב שי ישינובסקי ,מרח' לינקולן ,20
תל אביב  ,6713412טל'  ,03-7611611פקס' .03-7611655

דני גורדין ,מרח' השירה העברית  ,4ראשון לציון ,בסכום
השקעה של  500,000שקלים חדשים במזומן;

סוג הדיבידנד :רגיל.

דב שטורך ,מרח' ס' מונש  ,5חיפה ,בסכום השקעה של 300,000
שקלים חדשים במזומן;
גיל גורפיין ,מרח' הפרחים  ,13/31רמת השרון ,בסכום השקעה
של  400,000שקלים חדשים במזומן.
יובהר כי מיום  10.6.2018המעבירים יחדלו להיות שותפים
מוגבלים בשותפות המוגבלת והנעברים יצטרפו לשותפות
המוגבלת כשותפים מוגבלים לכל דבר ועניין במקומם של
המעבירים.
רוני זהר
		  אסף אופנהיים
מורשי חתימה בשותפות

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד
בדין קדימה

בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-

אחוז הדיבידנד :כ– 100%לנושים בדין רגיל.
מועד הכרזת הדיבידנד.15.6.2018 :
             

כרמי ליבוביץ' ,עו"ד
בא כוח הנאמן

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי מרכז ,תיק פש"ר 7739-12-10
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
שם החייב :יהודה צדקיהו
ניתנת בזה הודעה ,על ידי הנאמן לנכסי החייב ,בדבר
חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייב שהגישו תביעות
חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.
סוג הדיבידנד ושיעורו :נושים בדין קדימה 100% -

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,תיק פש"ר 61873-03-14
			
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
הדיבידנד יחולק בחלוף  45ימים ממועד פרסום הודעה זו
ובכפוף לכל דין.
שם החייב :אבי יהודה צאן (בהסדר נושים)
נושים רגילים כ–.7.52%

ניתנת בזה הודעה לנושי החייב על ידי המנהל המיוחד
על נכסי החייב בדבר חלוקת דיבידנד לנושים בדין קדימה -
דיבידנד ראשון ואחרון בשיעור  100%לתביעות החוב שהוגשו
למנהל המיוחד כדין ואושרו על ידו.

לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייבים
זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף כלשהם מהחייבים ו/או
מבעל התפקיד במסגרת תיק פשיטת הרגל או בכלל.
              

אביב פריצקי ,עו"ד
גיורא רובננקו ,עו"ד
      מ נ ה ל י ם מ י ו ח ד י ם

הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

רמי קוגן ,עו"ד
נאמן לנכסי החייב

הודעה על חלוקת דיבידנד לבעלי ערבות אישית
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,תיק פר"ק 5526-04-15

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,תיק פש"ר 61727-03-14

שם החייבת :חברת מפעלי האומן אדן-בכר ( )1990בע"מ ,ח"פ
 ,51-152431-6אזור התעשייה אבו סנאן (להלן  -החברה
בהסדר נושים)

ניתנת בזה הודעה לנושי החייב על ידי המנהל המיוחד
על נכסי החייב בדבר חלוקת דיבידנד ראשון לנושים שהגישו
תביעות חוב במועד כלהלן:

שם הנאמן ומענו :עו"ד אביחי ורדי ,מרח' דרך בן גוריון  ,2מגדל
ב.ס.ר  ,1קומה  ,4רמת גן ,טל'  ,03-7526633פקס' .03-7526888

בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
שם החייב :ניר צאן (בהסדר נושים)

.1

נושים בדין קדימה  -דיבידנד ראשון ואחרון בשיעור
 100%ביחס לתביעות החוב שהוגשו למנהל המיוחד כדין
ואושרו על ידו;

ילקוט הפרסומים  ,7869כ"ו בתמוז התשע"ח9.7.2018 ,

סוג הדיבידנד :ראשון לבעלי ערבות אישית.
אחוז הדיבידנד.2.6% :
אביחי ורדי ,עו"ד ,הנאמן

9567

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000513, received on -09/07/2018 ,

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

בבית המשפט המחוזי בחיפה ,תיק פש"ר 17930-12-12
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
שם החייבת :עידית חגג.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,תיק פש"ר 31022-12-14
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
שם החייבת :יוליה פיאסטרו.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 21130-03-11
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
שם החייבת :מזל מזמבר.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
שם החייב :ישראל מזמבר.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
שם החייבת :ליזה בן לולו.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 2369-08-15
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
שם החייב :אלמוחד באללה אבו אלקיעאן.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,תיק פש"ר 5358-08-14
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
שם החייב :אלכסיי וולבסקי.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
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הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 36920-12-14

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 21162-03-11
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קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

ילקוט הפרסומים  ,7869כ"ו בתמוז התשע"ח9.7.2018 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי
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