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משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000150 :התקבל ב 14/02/2019 -

הודעה על מינוי חבר במועצת מקרקעי ישראל
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף 4א(א) לחוק רשות מקרקעי
ישראל ,התש"ך ,11960-החליטה הממשלה למנות את גבי גולן,
לנציג ראש הממשלה במועצת מקרקעי ישראל.

זמרת
יכיני
כפר מימון
תחילתה של הודעה זו ביום ד' בכסלו התשע"ט (12
בנובמבר .)2018

ל' בשבט התשע"ט ( 5בפברואר )2019
(חמ -3-394ה)1

א' באדר א' התשע"ט ( 6בפברואר )2019
(חמ )3—1030

לפי חוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך1960-

1

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;56התשס"ט ,עמ' .318

תושיה
תקומה

משה כחלון
שר האוצר

הודעה על תיקון היתר למפעל הפיס

הארכת מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים

לפי חוק העונשין ,התשל"ז1977-

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-

אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (231א) לחוק
העונשין ,התשל"ז ,21977-תיקנתי את ההיתר למפעל הפיס
המובא בתוספת להודעה על מתן היתר למפעל הפיס ,3כך
שבהיתר -

בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי ממאסר,
התשס"א ,12001-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני
מאריכה 2את מינויה של ליאורה פרנקל (שיפמן) ,שופטת של
בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת שחרורים.

( )1בסעיף  ,16.1במקום " "2018יבוא ";"2019

תוקף המינוי לשנתיים ,מיום ג' באדר א' התשע"ט
( 8בפברואר .)2019

( )2בסעיף  ,106.6במקום הקטע החל במילה "בתוך" ועד סופו
יבוא "החל ביום  1ביולי ."2019

א' באדר א' התשע"ט ( 6בפברואר )2019
(חמ -3-101ה)6

ח' באדר א' התשע"ט ( 13בפברואר )2019
(חמ -3-831ה)1

1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשע"ח ,עמ' .689
י"פ התשע"ז ,עמ' .6557

שי באב"ד
המנהל הכללי של משרד האוצר
1
2
3

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
 - 1/24/26הפרדה מפלסית אביחיל חיבור
לדרך קיימת ,להערות הוועדות המחוזיות
ופרסומה להשגות הציבור

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי ממאסר,
התשס"א ,12001-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני
ממנה את נגה שמואלי-מאייר ,שופטת של בית משפט שלום,
ליושבת ראש ועדת שחרורים.
תוקף המינוי לשנתיים.
א' באדר א' התשע"ט ( 6בפברואר )2019
(חמ -3-101ה)6

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשע"ח ,עמ' .689

הודעה בדבר יישובי ספר
לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "יישוב ספר" שבסעיף 35
לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א ,11961-ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת ,אני מודיע כי היישובים המפורטים להלן
הם יישובי ספר:
אבשלום
איבים
גברעם
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;100התשס"א ,עמ' .220

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6ו–( )8לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי הוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,בישיבתה מס' 16/2018
מיום כ"ז בחשוון התשע"ט ( 5בנובמבר  ,)2018החליטה על
העברת תכנית לתשתית לאומית ,מס'  - 1/24/26הפרדה
מפלסית אביחיל חיבור לדרך קיימת (להלן  -התכנית) ,להערות
הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.
מטרת התכנית :הסדרת גישה מזרחית להפרדה מפלסית אביחיל.
מקום ותיאור התכנית :תכנית זו היא תכנית משלימה לתת"ל
 24/26באזור מושב אביחיל מעל מסילת החוף.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :מרכז; מרחבי תכנון
מקומיים :עמק חפר.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
מרחב תכנון עמק חפר ,תחום שיפוט :מועצה אזורית עמק חפר

שובה
שדרות
שלומית

7 610

י"פ התשע"ו ,עמ' .4348
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ח ,עמ' .7
י"פ התשע"ז ,עמ'  3570ועמ' .5669

חלק מגוש מוסדר

חלקי חלקות

8295

106 ,73 ,67 ,57
110 ,109 ,66 ,27

1

8296
        
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ד ,עמ' .474

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000150 :התקבל ב 14/02/2019 -

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול ,במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
מקום הצגת התכנית :עותק שלם של התכנית ,נמצא במזכירות
הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות;
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז ובמשרד
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין ,דרום השרון,
יהוד-מונוסון .ניתן לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט
של מינהל התכנון בכתובתhttps://bit.ly/2QcdKK3 :
המועד להגשת הערות והשגות :כל המעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף  100לחוק
להגיש התנגדות לתכנית ,הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך
 60ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות ,לוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,עם העתק למשרד
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז .הפנייה לוועדה
הארצית תלווה בנימוק וביסוס טיעונים ותיעשה באמצעות
טופס מקוון בכתובת האינטרנטhttps://bit.ly/2E1rfUj :
או בכתובת הדוא"ל ,ti-tashtiyot@iplan.gov.il :או בכתב
למשרדי הוועדה .אין צורך בצירוף תצהיר עורך דין .פניות
ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל .המשיגים יזומנו
לשימוע מיד בתום תקופת הגשת ההערות וההשגות .לצורך כך
יש לציין פרטים מלאים ליצירת קשר :כתובת מגורים ,כתובת
דואר אלקטרוני ,טלפון.
עיון במסמכי התכנית :כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי
התכנית במשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
רח' בית הדפוס  ,12ירושלים ,טל'  074-7578208דוא"ל:
 ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאתר הוועדה לתשתיות
לאומיותhttp://www.iplan.gov.il/Pages/HomePage. :
 ,aspxיש לבחור בתפריט "מוסדות תכנון ארציים" ותחתיו
ללחוץ על האפשרות "הוועדה לתשתיות לאומיות";
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ,רח' הרצל
 ,91קריית הממשלה ,קומה ג' ,רמלה .טל' ,08-9788444
דוא"ל;RonitHa@iplan.gov.il :
( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק חפר מועצה
אזורית עמק חפר ,ליד מדרשת רופין ,טל' ,09-8973308
דוא"ל.Rachel@hefer.org.il :
י"ד בשבט התשע"ט ( 20בינואר )2019
		 זאב בילסקי
(חמ -3-697ה)3
		  ראש מטה הדיור הממשלתי
        ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ד ,עמ' .474

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית 86
 רכבל לעיר העתיקה בירושלים להערות הוועדותהמחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6ו–( )8לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי הוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,בישיבתה מס' 15/2018
        
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ד ,עמ' .474

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,

מיום כ' בחשוון התשע"ט ( 29באוקטובר  ,)2018החליטה על
העברת תכנית לתשתית לאומית ,מס'  - 86רכבל לעיר העתיקה
בירושלים( ,להלן  -התכנית) ,להערות הוועדות המחוזיות
ופרסומה להשגות הציבור.
מקום ותיאור התכנית :תת"ל  86היא תכנית לרכבל ממתחם
התחנה הראשונה בירושלים לאזור שער האשפות בעיר
העתיקה .התכנית תכלול מערכת רכבל עילית להסעת קרוניות
וארבע תחנות ,מתוכן  3תחנות נוסעים ותחנה תפעולית אחת.
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת כלי תחבורה
משלים למערכת הסעת המונים המתוכננת בירושלים לשם
שיפור הנגישות לאגן הדרומי של העיר העתיקה.
עיקרי הוראות התכנית:
( )1קביעת מסדרון לרצועת מתע"ן בחלל הרום לרכבל ,הקמת
עמודי הרכבל לאורך התוואי וכן קביעת גבולות מתחמים
לעמודים;
( )2קביעת ייעודים בעבור תחנות נוסעים  ,Aו– Cותחנה
תפעולית ;B
( )3תוספת תכליות ונפח בינוי במבנה "מרכז קדם" המאושר
בעבור תחנת הרכבל  Dלנוסעים מעליו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :ירושלים; מרחבי
תכנון מקומיים :ירושלים
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
מרחב תכנון ירושלים ,תחום שיפוט עיריית ירושלים:
חלקות
בשלמותן

חלק מגוש

מוסדר /
לא מוסדר

30017

מוסדר

30018

מוסדר

30020

מוסדר

30032

מוסדר

30124

לא מוסדר

30126

לא מוסדר

38 ,10 ,6-1

30127

לא מוסדר

47 ,36 ,25

חלקי חלקות
14 ,13 ,8 ,6 ,5
45

,226 ,225
249 ,238

,150 ,113 ,112 ,108
,227 ,219 ,217 ,215
239 ,236
,52 ,48 ,47 ,44 ,43
76 ,74 ,64-59 ,53

63

,31 ,12 ,11 ,8-5 ,1
62-60 ,48 ,44-37

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול ,במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
מקום הצגת התכנית :עותק שלם של התכנית ,נמצא במזכירות
הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות;
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים ובעיריית
ירושלים .ניתן לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של
מינהל התכנון בכתובתhttps://bit.ly/2Lyaswb :
המועד להגשת הערות והשגות :כל המעוניין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף  100לחוק להגיש
התנגדות לתכנית ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,רשאי
להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך  60ימים מיום

7611

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000150 :התקבל ב 14/02/2019 -

פרסום הודעה זו בעיתונות ,לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה
של תשתיות לאומיות ,עם העתק למשרד הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים .הפנייה לוועדה הארצית תלווה
בנימוק וביסוס טיעונים ותיעשה באמצעות טופס מקוון בכתובת
האינטרנט https://bit.ly/2E1rfUj :או בכתובת הדוא"ל:
 ,ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאו בכתב למשרדי הוועדה .אין צורך
בצירוף תצהיר עורך דין .פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת
הדוא"ל לעיל .המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת
הגשת ההערות וההשגות .לצורך כך יש לציין פרטים מלאים
ליצירת קשר :כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני ,טלפון.
עיון במסמכי התכנית :כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי
התכנית במשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
כתובת :רח' בית הדפוס  ,12ירושלים ,טל' ,074-7578208
דוא"ל ,ti-tashtiyot@iplan.gov.il :אתר הוועדה לתשתיות
לאומיות https://bit.ly/2M5G7aU :יש לבחור בתפריט
"מוסדות תכנון ארציים" ותחתיו ללחוץ על האפשרות
"הוועדה לתשתיות לאומיות";
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,כתובת:
רח' שלומציון  ,1ירושלים  ,9414601טל' ,02-6290203
דוא"ל;Inbargo@iplan.gov.il :
( )3עיריית ירושלים ,כתובת :עיריית ירושלים ,כיכר ספרא
 ,1ירושלים ,טל'  ,02-6296666/7777דוא"לZDNELI@ :
.	jerusalem.muni.il
ט"ו בשבט התשע"ט ( 21בינואר )2019
		 זאב בילסקי
(חמ -3-697ה)3
		  ראש מטה הדיור הממשלתי
        ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית - 96
מיתקן פוטו-וולטאי בחבל התענך להערות הוועדות
המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6ו–( )8לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי הוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,בישיבתה מס' 16/2018
מיום כ"ז בחשוון התשע"ט ( 5בנובמבר  ,)2018החליטה על
העברת תכנית לתשתית לאומית ,מס'  - 96מיתקן פוטו-וולטאי
בחבל התענך( ,להלן  -התכנית) ,להערות הוועדות המחוזיות
ופרסומה להשגות הציבור.
מקום ותיאור התכנית :תכנית למיתקן פוטו-וולטאי בחבל תענך
שבמועצה האזורית גלבוע ,מדרום לכביש  .675התכנית חלה
בשטחי משבצות היישובים :אביטל ,מיטב ,פרזון ,אדירים ,ברק,
דבורה ,ניר יפה וגדיש ,ומתפרסת על שטח של  3,252.822דונם.
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת שדה פוטו-
וולטאי בחבל תענך בהספק של עד  250מגה וואט ,כמענה
להחלטות הממשלה בדבר המעבר לשימוש באנרגיות
מתחדשות ועמידה ביעדים שהוצבו.
1

      
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ד ,עמ' .474
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עיקרי הוראות התכנית:
( )1שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית ומיתקנים
הנדסיים ,מיתקן הנדסי ומסדרון תשתיות;
( )2קביעת השימושים וזכויות הבנייה המותרים;
( )3קביעת התנאים למתן היתר בנייה ולמזעור ההשפעה על
הסביבה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :צפון; מרחבי תכנון
מקומיים :עפולה ,יזרעאלים ,הגלבוע
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
מרחב תכנון עפולה ,תחום שיפוט עיריית עפולה:
גוש מוסדר

חלקות בחלק

חלקות בשלמות

16688

25 ,23 ,17-15

20796

20

מרחב תכנון יזרעאלים ,תחום שיפוט המועצה האזורית
עמק יזרעאל:
גוש מוסדר

חלקות בחלק

חלקות בשלמות

16792

9

20561

16-14

מרחב תכנון הגלבוע ,תחום שיפוט המועצה האזורית הגלבוע:
גוש מוסדר

חלקות בחלק

חלקות בשלמות

16688

23 ,15

20002

24 ,23 ,22

20535

2 ,1

20536

3

20561

14 ,13

20754

23 ,7

20755

4

6 ,5

20756

12 ,11 ,8 ,6-3 ,1

20757

3-1

20763

3-1

20764

6 ,4 ,1

20765

5 ,1

20766

75 ,13 ,12

20768

133 ,117 ,115 ,68

20769

5 ,3

20779

8 ,7 ,2 ,1

20780

19 ,9 ,6 ,4

20787

3 ,2

20792

7
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גוש מוסדר

חלקות בחלק

חלקות בשלמות

20795

9

20796

19 ,16

20988

14

20761

3-1

20762

5-1

4

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול ,במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
מקום הצגת התכנית :עותק שלם של התכנית ,נמצא במזכירות
הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות;
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה צפון ובמשרד
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גלבוע ,עפולה ,יזרעאלים.
ניתן לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון
בכתובת https://bit.ly/2D6pFBQ :וכן באתר האינטרנט של
מעגלים אנרגיה מתחדשת בכתובתhttp://www.magalim. :
co.il/Page.aspx?id=31&name=ttl96
המועד להגשת הערות והשגות :כל המעוניין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף  100לחוק להגיש
התנגדות לתכנית ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,רשאי
להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך  60ימים מיום
פרסום הודעה זו בעיתונות ,לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה
של תשתיות לאומיות ,עם העתק למשרד הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז צפון .הפנייה לוועדה הארצית תלווה
בנימוק וביסוס טיעונים ותיעשה באמצעות טופס מקוון בכתובת
האינטרנט ,https://bit.ly/2E1rfUj :או בכתובת הדוא"ל:
 ,ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאו בכתב למשרדי הוועדה .אין צורך
בצירוף תצהיר עורך דין .פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת
הדוא"ל לעיל .המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת
הגשת ההערות וההשגות .לצורך כך יש לציין פרטים מלאים
ליצירת קשר :כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני ,טלפון.
עיון במסמכי התכנית :כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי
התכנית במשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
כתובת :רח' בית הדפוס  ,12ירושלים ,טל' ,074-7578208
דוא"ל ,ti-tashtiyot@iplan.gov.il :אתר הוועדה לתשתיות
לאומיות https://bit.ly/2M5G7aU :יש לבחור בתפריט
"מוסדות תכנון ארציים" ותחתיו ללחוץ על האפשרות
"הוועדה לתשתיות לאומיות";
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון ,כתובת :שד'
מעלה יצחק  ,29מבנה סיטי ( 1אזור התעשייה הר יונה)
נצרת עילית .טל'  ,04-6508503דוא"ל;zateam@iplan.gov.il :
( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגלבוע ,כתובת:
המועצה האזורית הגלבוע ,צומת תל יוסף ,בכביש  ,71טל'
 ,04-6533252דוא"ל;amira@hgilboa.org.il :
( )4הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עפולה ,כתובת :כתובת
רח' יהושוע חנקין  ,14קומה  ,2קניון העמקים ,עפולה ,טל'
 04-6520346דוא"ל;etib@afula.muni.il :

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,

( )5הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים ,כתובת:
קיבוץ מזרע בין נצרת לעפולה ,בכביש  ,60טל' 04-6520780
דוא"ל.rayad@eyz.org.il :
ז' בשבט התשע"ט ( 13בינואר )2019
		 זאב בילסקי
(חמ -3-697ה)3
		  ראש מטה הדיור הממשלתי
        ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית
ברמה מפורטת להערות הוועדות המחוזיות
ולהשגות הציבור תמ"א  - 6 /13חופי נתניה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה,
בישיבתה מס'  614מיום כ"א בשבט התשע"ח ( 6בפברואר )2018
החליטה על העברת תמ"א  :6/13חופי נתניה (להלן  -התכנית),
להערות הוועדות המחוזיות לפי סעיף  52לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ולהשגות הציבור.
מטרות התכנית :קביעת ייעודי קרקע ברמה של תכנית מיתאר
ארצית ,השימושים המותרים בהם והוראות ליישום התכנית,
לשם השגת היעדים האלה:
א 	.פיתוח חופי נתניה והרצועה העירונית לאורכם;
ב 	.חיזוק הקשר בין העיר ,החוף והים;
ג	.

שימור ערכי טבע ונוף בים וביבשה;

ד 	.קביעת הוראות של תכנית מפורטת לפיתוח חופי רחצה.
תיאור המקום :רצועת החוף של העיר נתניה ושטח בתחום
המועצה האזורית חוף השרון בסמוך לנחל פולג.
מרחב תכנון מקומי :נתניה ,חוף השרון; רשות מקומית :נתניה,
מועצה אזורית חוף השרון.
מקום הצגת התכנית :התכנית האמורה נמצאת בארכיב מינהל
התכנון ,בית השנהב ,רח' בית הדפוס  ,12אגף  ,Cגבעת שאול,
ירושלים .טל'  ,074-7578137ובארכיבי הוועדות המחוזיות
לתכנון ולבנייה:
( )1מחוז הצפון ,בניין סיטי  ,1אזור תעשיה ג' ,רח' מעלה יצחק
 ,29נצרת עילית ,טלפון;04-6508553 :
( )2מחוז חיפה ,רח' פל-ים 15א ,מבנה ב' ,קריית הממשלה,
חיפה ,טל' ;04-8633451/2
( )3מחוז המרכז ,רח' הרצל  ,91ת"ד  ,150רמלה ,טל' ;08-9788459/61
( )4מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125קריית הממשלה,
תל אביב ,טל' ;03-7632603
( )5מחוז ירושלים ,רח' שלומציון המלכה  ,1ירושלים ,טל'
;02-6290263
( )6מחוז הדרום ,רח' התקווה  ,4קריית הממשלה ,באר שבע,
טל' .08-6263791
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום מראש .מידע
נוסף ניתן לקבל בדף האינטרנט של התכנית באתר מינהל
      
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
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התכנון בכתובת .https://goo.gl/Gstkqz :כל המעוניין
בקרקע ,או בכל פרט תכנוני אחר ,הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית עד
יום כ"ד באדר ב' התשע"ט ( 31במרס  )2019למזכיר המועצה
הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד ,ת"ד  ,6158ירושלים
 .9195016הפנייה למועצה הארצית תהיה בכתב ,בשלושה
העתקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים (כתובת ,טלפון ,פקס,
טלפון נייד ,דואר אלקטרוני) .הפנייה תלווה בתצהיר המאמת
את העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך
דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

	.4

תיאור הקרקע -

ח"ח

גוש
7093

18

901

145

20

453

94

22

554

145

23

557

145

26

562

92

174

1,025

329

175

546

183

176

545

183

364

2,483

196

365

1,645

116

530

6,802

17

( 1הפקעת
חזקה)

1,559

110

( 2הפקעת
חזקה)

5,577

349

( 3הפקעת
חזקה)

5,397

884

2

3,786

564

10

1,638

246

23

444

169

24

450

240

139

374

260

328

2,262

301

סרוק לצפייה במסמכים
ט"ו בטבת התשע"ט ( 23בדצמבר )2018
זאב בילסקי
		
(חמ -3-697ה)2
      יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

7094

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),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
	.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,618
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1772התשל"ב ,עמ'  ,222ובהתאם לתכנית מס' 2657ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5789התשס"ח ,עמ'  ,2521ובהתאם לתכנית מס' ,2653
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5208התשס"ג ,עמ'  ,3529מוסרת 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.

 	.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.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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7110

שטח
ההפקעה
שטח רשום
במ"ר (בקירוב)
(מ"ר)

כ"א בשבט התשע"ט ( 27בינואר )2019
(חמ )3-2
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
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 	.1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
( 505-0573899ח/מק/501/ב) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7926התשע"ח ,עמ' ,11171
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון (להלן -
הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000150 :התקבל ב 14/02/2019 -

בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי
כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.
 	.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 בחולון ,המזוהה כגוש  ,7174חלקה 150
בשלמותה; הייעוד :מבנים ,מוסדות ציבור ודרך.
י"א בשבט התשע"ט ( 17בינואר )2019
(חמ )3-2
מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון
__________
 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-
 	.1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' טב,105/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5094
התשס"ב ,עמ'  ,3292מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קריית טבעון (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך משולבת.
 	.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 בקריית טבעון ,המזוהה כגוש  ,10478ח"ח .77
י"ז בשבט התשע"ט ( 23בינואר )2019
(חמ )3-2
עידו גרינבלום
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית טבעון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,

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-
 	.1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ק,1009/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,6929התשע"ה ,עמ'  ,1466מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קסם (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(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 בכפר ברא ,המזוהה כגוש - 8891
ח"ח

מס' מגרש
לפי תב"ע

שטח בדונם

22,40

522

0.632

דרך משולבת

49

532

0.408

שצ"פ

49

533

0.032

הייעוד

שצ"פ

כ"א בשבט התשע"ט ( 27בינואר )2019
(חמ )3-2
__________

אורית רישפי
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קסם

 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-
 	.1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,10567/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5114
התשס"ג ,עמ'  ,57ובהתאם לתכנית מס' גא/מק,46/02/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5645התשס"ז ,עמ'  ,2160מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000150 :התקבל ב 14/02/2019 -

לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך.
 	.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 בשפרעם ,ששטחה  770.000מ"ר ,הפקעה מס'
הפ ;4/17-גוש ,10270 :ח"ח .31-29
ט"ו בשבט התשע"ט ( 21בינואר )2019
(חמ )3-2
אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעות אלונים
__________
 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-
 	.1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 32/102/02/8
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3880התשנ"א ,עמ'  ,2579מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קריית מלאכי (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף
 4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי.
 	.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 בקריית מלאכי ,שכונת לב הפארק ,המזוהה
כגוש  ,2609ח"ח ( 7 ,6 ,5 ,4לשעבר גוש  ,310ח"ח  ;)6הייעוד:
מבנים ומוסדות ציבור ,צבוע בצבע חום ,סך כל השטח
להפקעה :כ– 20,280מ"ר.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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העתק תשריט התכנית המאושרת נמצא בוועדה לתכנון
ולבנייה ,עיריית קריית מלאכי ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.
י"ח בשבט התשע"ט ( 24בינואר )2019
(חמ )3-2
אליהו זוהר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית מלאכי

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' 26/102/02/8
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2948התשמ"ג ,עמ'  ,2582ובהתאם לתכנית מס'
( 617-0522912להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7793התשע"ח ,עמ' ,7598
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית
מלאכי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי.

	.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 בקריית מלאכי ,המזוהה כגוש  ,2609ח"ח - 5 ,4
סך כל השטח להפקעה כ– 16דונם; הייעוד :מבנים ומוסדות
ציבור ,צבוע בצבע חום;
סך כל השטח להפקעה כ– 19דונם; הייעוד :שצ"פ ,צבוע
בצבע ירוק;
סך כל השטח להפקעה כ– 3.1דונם; הייעוד :דרך להולכי
רגל ואופניים  -ראשית ,צבוע בצבע ירוק ,מוקף בשני
צידיו בקו מקוטע;
סך כל השטח להפקעה כ– 0.35דונם; הייעוד :דרך מגורים,
צבוע בצבע חול עם קווים שחורים אלכסוניים.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

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

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,
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העתק תשריט התכנית המאושרת נמצא בוועדה לתכנון
ולבנייה ,עיריית קריית מלאכי ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

י"ח בשבט התשע"ט ( 24בינואר )2019
			
(חמ )3-2

אליהו זוהר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית מלאכי

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' 107/03/8
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,3263התשמ"ו ,עמ' ( 632להלן -
התכנית) ,מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קריית מלאכי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי.

	.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 בקריית מלאכי ,בניין העירייה ,המזוהה כגוש
 ,2407חלקה  ;62הייעוד :משרדי המועצה המקומית ,צבוע
בצבע אפור לבן ,סך כל השטח להפקעה 501 :מ"ר.

העתק תשריט התכנית המאושרת נמצא בוועדה לתכנון
ולבנייה ,עיריית קריית מלאכי ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.
י"ז בשבט התשע"ט ( 23בינואר )2019
(חמ )3-2
__________

אליהו זוהר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית מלאכי

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

פר"ק 47038-12-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עיר דוד מפעלי סריגה ( )1988בע"מ ,ח"פ
,51-127925-9
והמבקשת :עיר דוד בע"מ ,ח"פ  ,51-049888-4ע"י ב"כ
עו"ד נחום וגנר ,מרח' הלל  ,14ירושלים  ,9458114טל' 02-
 ,6251708פקס' .02-6234606
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.12.2018הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,12.3.2019בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.3.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נחום וגנר ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 66979-11-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רפאל בי-גוד בע"מ ,ח"פ 51-229613-
 ,8מרח' בוגרשוב  ,36תל אביב,
והמבקשת :חברת תכלת מפעלי צביעה ואשפרה (טקסטיל)
בע"מ ,ח"פ  ,51-061358-1ע"י ב"כ עו"ד יאיר אשכולי ,ממגדלי
אלון  ,2קומה  ,33רח' יגאל אלון  ,94תל אביב ,טל' ,03-6096268
פקס' .03-6096269
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.11.2018הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  10.4.2019בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יאיר אשכולי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,

7617
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 48567-11-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודה שיתופית

ובעניין פירוק חברת א.א .אבראהים עבודות נירוסטה
בע"מ ,ח"פ ,51-348724-9

להלן נתונים בעניין האגודה:
שם האגודה :נאות דברת  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

והמבקש :נעים חאג' ,ע"י ב"כ עו"ד סבאג נדאל ,מת"ד ,703
פקיעין .24914

מס' האגודה.57-006373-5 :

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.11.2018הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.3.2019בשעה .9.00
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 למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה  12.00ביום
.28.2.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סבאג נדאל ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 23826-08-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מאדמיק יזמות ובניה בע"מ ,ח"פ
,51-413483-2
והמבקשת :מנוף נקיון ושמירה בע"מ ,ח"פ ,51-392472-0
ע"י ב"כ עו"ד חובב ביטון ואח' ,מרח' קהילת ציון  ,3עפולה
 ,18301טל'  ,04-6491010פקס' .04-6491011
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.8.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,18.3.2019בשעה .13.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 13.00
ביום .11.3.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חובב ביטון ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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המען :דברת ,ד"נ יזרעאל .19325
תאריך רישום :ג' בשבט התשע"ט ( 9בינואר .)2019
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
ג' בשבט התשע"ט ( 9בינואר )2019
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם :מדגרה אזורית הרי ירושלים  -אגודה חקלאית
שיתופית בע"מ.
השם החדש :פיתוח צובה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-002329-1 :
מיום :ג' בשבט התשע"ט ( 9בינואר )2019
ג' בשבט התשע"ט ( 9בינואר )2019
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

צווי פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות
השיתופיות ,מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
( )1שם האגודה :פלסט אודם  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004400-8 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל' ,04-8613806
פקס' .04-6470963
( )2שם האגודה :כרמי אודם  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004401-6 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )3שם האגודה :אחזקות אודם  - 2003אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-004402-4 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל' ,04-8613806
פקס' .04-6470963

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,
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( )4שם האגודה :עתיד אודם  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004403-2 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )5שם האגודה :מטעי אודם  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004404-0 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )6שם האגודה :משי בגליל  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004450-3 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד רועי מונק ,ממשרד
למעי סידר רהט צידון פינק ,רח' דרך השלום  ,53גבעתיים
 ,5345433טל'  ,03-5733000פקס' .03-5734000
( )7שם האגודה :אחזקות אל-רום  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-004538-5 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )8שם האגודה :ד.ע.ר חלוצה  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004982-5 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרקים את עו"ד מאיר אלבוים,
ממשרד ליפא מאיר ושות' ,עורכי דין ,בית אמות השקעות,
רח' ויצמן  ,2תל–אביב-יפו  ,64239טל'  ,03-6070690פקס'
 ,03-6070645ואת עו"ד יריב ישינובסקי ,ממשרד קנולר ושות',
רח' לינקולן  ,20תל–אביב-יפו  ,6713412טל'  ,03-7611611פקס'
.03-7611655
( )9שם האגודה :קואופרטיב שפה משותפת  -אגודה שיתופית
בע"מ.
מס' האגודה.57-005984-0 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי מענו.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
כ"ב בשבט התשע"ט ( 28בינואר )2019
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,

ביטול רישום אגודות שיתופיות
( )1הואיל וביום  26.2.2018ניתן צו לפירוק האגודה מוניות
קלנסווה  -אגודה שיתופית למתן שרותי הסעה בקלנסוה
בע"מ ,מס' אגודה  ,57-003306-8וצו זה פורסם בילקוט
הפרסומים  ,7719התשע"ח ,עמ'  ,5922והואיל והפירוק
הנ"ל הושלם ביום  ,281.2019ניתנת בזה הודעה כי רישום
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה
חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )2הואיל וביום  2.4.2017ניתן צו לפירוק האגודה אגודה
שיתופית חקלאית פאת שדה בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-004291-1וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,7485
התשע"ז ,עמ'  ,5137והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,28.1.2019ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
( )3הואיל וביום  4.3.2018ניתן צו לפירוק האגודה שילד
 - 2000אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-005778-6וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,7733
התשע"ח ,עמ'  ,6294והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,5.2.2019ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
ל' בשבט התשע"ט ( 5בפברואר )2019
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
דרימר שירותי רפואה בע"מ
(ח"פ )513565721
(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  ,05/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל
בריס ,מרח' גדעון האוזנר  ,50ירושלים ,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 ,31/03/2019
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.
דניאל בריס ,מפרק
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עץ בישראל בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב
אביצור ,מרח' שמריהו לוין  ,5ראשון לציון ,למפרק החברה.

(ח"פ )513854273
(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  ,11/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה אשר שרגא ,מרח' דרך בגין  ,65תל–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 ,01/07/2019
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.
משה אשר שרגא ,עו"ד ,מפרק

נחמה ביתר בע"מ
(ח"פ )515923704
(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  ,04/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
פנחס ,מרח' פרחי הבר  ,8/7גבעת זאב ,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 ,31/03/2019
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.
משה פנחס ,מפרק

וואג אנרג'י (ישראל) בע"מ
(ח"פ )511425696
(בפירוק מרצון)

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 ,31/03/2019
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.
זאב אביצור ,מפרק

א.ח.קינג פון-השקעות בע"מ
(ח"פ )515222578
(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  ,10/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ח'אלד
אבו אחמד ,מרח' רח  ,6 4071נצרת ,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 ,29/03/2019
בשעה  ,16:00אצל חרבגי אוסאמה ,רח' החיטה  ,9נצרת עילית,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ח'אלד אבו אחמד ,מפרק

דיסניו עיצובים בע"מ
(ח"פ )514860527
(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  ,04/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
לביא ,מרח' שלם  ,10רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31/03/2019
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.
יעקב לביא ,מפרק

קהילית עסקים סינרגית גלובלית בע"מ
(ח"פ )513350033
(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  ,04/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל
גריידי ,מרח' דבורה הנביאה  ,10קריית טבעון ,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.

ד"ר אלפר ארנון בע"מ
(ח"פ )514161272
(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  ,11/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנון
אלפר ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11/04/2019
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.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31/03/2019
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.
יחיאל גריידי ,מפרק

חזני  -טורג'מן השקעות בע"מ
(ח"פ )512499583
(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  ,06/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
חזני ,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.

ארנון אלפר ,מפרק

מוזי אינטראקטיב בע"מ
(ח"פ )515527828
(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  ,11/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
זיו עזורה ,מרח' המיסדים  ,54זכרון יעקב ,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 ,13/06/2019
בשעה  ,17:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,07/04/2019
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.
יוסף חזני ,מפרק

זיו עזורה ,עו"ד ,מפרק

אגל דו לייף בע"מ
(ח"פ )513923177
(בפירוק מרצון)

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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירב
רוטמן ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12/04/2019
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.
מירב רוטמן ,מפרקת

קואליטי טימבר טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )514125319
(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  ,12/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איליה
גורבלווק ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12/04/2019
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.
איליה גורבלווק ,מפרק

קהל דן שרותי ניהול בע"מ
(ח"פ )514778034
(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  ,12/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נחמיה קייקוב ,מרח' הקשת  ,42תל–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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/03/2019
בשעה  ,09:00אצל 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.
נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

גליה הפקות בע"מ
(ח"פ )514044205
(בפירוק מרצון)

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  ,31/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גליה
אשכנזי ,מרח' הר מעוז מכבים רעות  ,670מודיעין-מכבים-
רעות ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/07/2019
בשעה  ,14:00אצל עו"ד אורנית בן שושן ,רח' מצפה הבירה ,53
מבשרת ציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גליה אשכנזי ,מפרקת

סוויטי טאון ביגוד בע"מ
(ח"פ )515213270
(בפירוק מרצון)

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  ,02/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאת
בלמס ,מרח' נתיבות המשפט  ,78מודיעין עילית ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
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סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ליאת בלמס ,מפרקת

דיסק תוכנה בע"מ
(ח"פ )511779415
(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  ,12/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי
לשם ,מרח' חצב  ,36יבנה ,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 ,31/03/2019
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.
אבי לשם ,מפרק

ויאלצ'ה בע"מ
(ח"פ )515060788
(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  ,30/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל
תבורי ,מרח' עלומים  ,12תל–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 ,31/03/2019
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 תבורי ,מפרק

ד .זכרי סוכנות לביטוח ( )2004בע"מ
(ח"פ )513524397
(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  ,10/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
זכרי ,משבי ציון  ,303למפרק 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 ,31/03/2019
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.
דוד זכרי ,מפרק

פרובימט בע"מ
(ח"פ )512083056
(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  ,23/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
מושקוביץ ,מרח' הנשיאים  ,55פתח תקווה ,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 ,31/03/2019
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.
משה מושקוביץ ,מפרק

אביר הפלדה בע"מ
(ח"פ )513870477
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר
יתח ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,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 ,31/03/2019
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.
אבנר יתח ,מפרק

פרופיטנט בע"מ
(ח"פ )513639609
(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  ,23/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
מושקוביץ ,מרח' הנשיאים  ,55פתח תקווה ,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 ,31/03/2019
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.
משה מושקוביץ ,מפרק

אבולו תעופה בע"מ
(ח"פ )513663518
(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  ,23/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
מושקוביץ ,מרח' הנשיאים  ,55פתח תקווה ,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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31/03/2019
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.
משה מושקוביץ ,מפרק

ק.י .פתרונות מיסוי לפורשים בע"מ
(ח"פ )514005198
(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  ,12/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל–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 ,24/04/2019
בשעה  ,10:00אצל דנהירש ושות' ,משרד עורכי דין ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

קרויזר סלונים בע"מ
(ח"פ )515325157
(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  ,12/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ערן אפלקר ,מרח' יפו  ,216ירושלים ,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 ,08/07/2019
בשעה  ,16:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן אפלקר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,
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ט.מ.ע.ע נצרת בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון
דה האז ,מרח' ברק  ,21קריית מוצקין ,למפרק החברה.

(ח"פ )512262361
(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  ,24/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שלופה מחפוז ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,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 ,31/03/2019
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.
שלופה מחפוז ,מפרק

גוטה פאב בע"מ
(ח"פ )513664300
(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  ,28/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדיר
אילוז ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,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 ,31/03/2019
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.
אדיר אילוז ,מפרק

מוצרי בטון ביאליק בע"מ
(ח"פ )510829120
(בפירוק מרצון)

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 ,31/03/2019
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.
שמעון דה האז ,מפרק

אסטון בע"מ
(ח"פ )511368664
(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  ,26/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
ברנר ,מרח' רקנאטי  ,12תל–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 ,31/03/2019
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.
יעקב ברנר ,מפרק

קבוצת פלוטון בע"מ
(ח"פ )514458819
(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  ,27/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צחי
דגן ,מרח' ברעם  ,14כוכב יאיר  ,44864למפרק 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 ,לכתובת המפרק הנ"ל.

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

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

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31/03/2019
בשעה  ,08:00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צחי דגן ,מפרק

שביל הזהב  -סוכנות לביטוח ( )2010בע"מ
(ח"פ )514480524
(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  ,26/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
צח ,מרח' גריזים  ,4תל–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.

עדי טל מ.ד .יזמות ובניה בע"מ
(ח"פ )514829282
(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  ,26/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר
אדיב ,מרח' גריזים  ,4תל–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 ,31/03/2019
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.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31/03/2019
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.
אורי צח ,מפרק

דב אהרוני סוכנות לביטוח ( )2001בע"מ
(ח"פ )513071191
(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  ,13/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד אהרון פרנק ,מרח' דבורה הנביאה  ,119תל–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 ,30/03/2019
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.
דוד אהרון פרנק ,עו"ד ,מפרק
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מאיר אדיב ,מפרק

יוקוטק בע"מ
(ח"פ )515290997
(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  ,13/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אברהם קורן ,מרח' דרך מנחם בגין  ,7רמת גן ,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 ,16/06/2019
בשעה  ,16:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם קורן ,עו"ד ,מפרק

שביל הזהב פתרונות בע"מ
(ח"פ )514572361
(בפירוק מרצון)

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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירה
אדיב ,מרח' גריזים  ,4תל–אביב-יפו ,למפרקת 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 ,31/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מירה אדיב ,מפרקת

איי דו אופטיק בע"מ
(ח"פ )514684224
(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 ,12/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן
גבע ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,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.
איתן גבע ,מפרק

אב אל שרותי חשמל בע"מ
(ח"פ )512330473

אנשים עבור מערכת בע"מ

(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 ,12/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ליאור פליק ,מרח' שד' המגינים  ,53חיפה ,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.
ליאור פליק ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )514814409
(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 ,14/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר
שביב ,מרח' מצדה  ,7בני ברק ,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.
ניר שביב ,עו"ד ,מפרק

ק.א.א .מגוון ניהול  2000בע"מ
(ח"פ )512912478

רוק שיווק מוצרי טבע באיכות גבוהה בע"מ

(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 ,12/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יבגני
פריטולה ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,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.
יבגני פריטולה ,מפרק

(ח"פ )514215516
(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 ,12/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי
אברהם ששו ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,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.
אבי אברהם ששו ,מפרק
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כהן ריתוכים בע"מ

הום אסתטיקס בע"מ

(ח"פ )513927988

(ח"פ )514112127

(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 ,12/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד
כהן ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,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 ,12/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי
שמואל לוינר ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,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.

דוד כהן ,עו"ד ,מפרק

שי שמואל לוינר ,מפרק

י.ח .אוטו פרטס ( )2003בע"מ

ינאי ירושלים ניהול ואחזקות בע"מ

(ח"פ )513327650

(ח"פ )514553700

(בפירוק מרצון)

(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 ,12/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי
עובדיה ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,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.

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 ,06/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי
וסרמן ,מרח' יעקב אליאב  ,5ירושלים ,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.
יוסי וסרמן ,מפרק

אלי עובדיה ,מפרק

י.צ.י.מ  -ניהול וביצוע פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )513112680

"ידיד מבטן" בע"מ (חל"צ)
(ח"פ )514208867
(בפירוק מרצון)

(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 ,12/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי
גויטע ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,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.

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 ,12/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל
סופר ,מרח' צמח צדק  ,1לוד ,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.
שמואל סופר ,מפרק

מרדכי גויטע ,מפרק

7 628

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000150 :התקבל ב 14/02/2019 -

סולקס שתיים (ר.ד.צ.ע) ניהול בע"מ

זוארץ יזמות ופיתוח אמיר  3בע"מ

(ח"פ )514789551

(ח"פ )515386100

(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  ,31/03/2019בשעה  ,11:30אצל רז דלוגין ושות' ,רח'
דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו ,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  ,29/03/2019בשעה  ,11:00במשרד עורכי דין גיא
פרבמן רשף ושות' ,רח' כנרת  ,5בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן בן עוזר ,מפרק

גיא פרבמן ,עו"ד ,מפרק

סולקס שלוש (ר.ד.צ.ע) ניהול בע"מ
(ח"פ )514881549

סופר חברתי  -שירותי ניהול לצרכנייה חברתית בירוחם
(ח"פ )515405850

(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  ,31/03/2019בשעה  ,11:00אצל רז דלוגין ושות' ,רח'
דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עוזר בן ,מפרק

ביסבו סוקולוב חולון בע"מ
(ח"פ )513960237
(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  ,11/04/2019בשעה  ,17:00אצל המפרק ,רח'
רוטשילד  ,78ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב משה קורמן ,עו"ד ,מפרק

סוקולוב  37אבגר בע"מ
(ח"פ )515566545
(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  ,29/03/2019בשעה  ,10:00במשרד עורכי
דין גיא פרבמן רשף ושות' ,רח' כנרת  ,5בני ברק ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גיא פרבמן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,

(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  ,29/03/2019בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח' הקשת
 ,42תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

איגוד ציי רכב וליסינג ( )2012בע"מ
(ח"פ )514728591
(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  ,31/03/2019בשעה  ,16:00אצל המפרק ,רח' אגודת
ספורט הפועל  ,2ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי וולפסון ,עו"ד ,מפרק

א.ק.מ .מסעדנות בע"מ
(ח"פ )514915743
(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  ,31/03/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' דקר
 ,14אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מור קלי ,מפרק
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אינפיניט לוקאליטי בע"מ

ב.בר  -א.ספיר בע"מ

(ח"פ )514446483

(ח"פ )513193318

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31/03/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' גלבוע
 ,56נופית ,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 (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,10/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן
ספיר ואת כפיר שלום ,מרח' אורי צבי גרינברג  ,14הרצליה,
למפרקי החברה.

איתי לב רן ,מפרק

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

סיה טכנולוגיה בע"מ

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

(ח"פ )514877612
(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  ,31/03/2019בשעה  ,10:00אצל איתן מהולל
שדות ,רח' שד' אבא אבן  ,10הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
נטע שקד-שטדלר ,עו"ד ,מפרקת

סקילר בע"מ
(ח"פ )514027168
(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  ,01/04/2019בשעה  ,16:00אצל המפרק,
רח' התע''ש  ,20כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בועז יערי ,עו"ד ,מפרק

רח בודנהיימר  20בע"מ
(ח"פ )510186596
(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  ,30/03/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
הר סיני  ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן ספיר כפיר שלום
מפרקים

ב.בר-א.ספיר בע"מ
(ח"פ )513193318
(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  ,31/03/2019בשעה  ,12:00אצל עו"ד סיגל
לזרוביץ ,השדרה המרכזית  ,15מודיעין ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אילן ספיר כפיר שלום
מפרקים

משחקיה על הספקטרום
(ע"ר )580612877

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  24/12/2018התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד גיא הרשקוביץ ,מרח'
החשמונאים  ,100תל–אביב-יפו ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה 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.
גיא הרשקוביץ ,עו"ד ,מפרק

אורון לוסטרניק ,מפרק
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מגה צעצועים בע"מ
(ח"פ )513002212

של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חגי טל ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10/03/2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה
13ב ,לוד.

(בפירוק מרצון)

על סדר היום :החלטת החברה על פירוקה מרצון ואישור
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק לחברה.

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

יגאל סולטן ,דירקטור

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 אמיל בן עטר ,מרח' היצירה  ,3רמת גן,
למפרק החברה.

י.צ.י.מ .פרויקטים  2003בע"מ
(ח"פ )513390229

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10/03/2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה
13ב ,לוד.
על סדר היום :החלטת החברה על פירוקה מרצון ואישור
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק לחברה.
מרדכי רחמים גויטע ,דירקטור

צ'אביז בע"מ

חלומות גת בע"מ
(ח"פ )51-543514-7

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  ,4.3.2019בשעה
 ,10.00במשרד המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיל בן עטר ,מפרק

(ח"פ )515536902

י.י .חמד בניה בע"מ

הודעה על כינוס אסיפת נושים

(ח"פ )51-243123-0

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10/03/2019בשעה  ,10.00ברח' המלאכה
13ב ,לוד.
על סדר היום :החלטת החברה על פירוקה מרצון ואישור
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק לחברה.
יוחאי אבנר אדרי ,דירקטור

רד מדיה בע"מ
(ח"פ )51-344410-9
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את חגי טל ,מרח' סמטת הירק  ,4הוד השרון,
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 ,14.3.2019
בשעה  ,17.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,

(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד אלונה קצב ,מרח' הרכס  ,133מעלה
אדומים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,10.3.2019בשעה
 ,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.
אלונה קצב ,עו"ד ,מפרקת

ויניארדיירקט פרימיום בע"מ
(ח"פ )51-464304-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.3.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהוד גנס,
מרח' בלוך  ,2תל אביב  ,64161למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.3.2019
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.
שי הראל ,עוד
ב"כ החברה
				

ב .עמי מידע רפואי בע"מ
(ח"פ )51-439721-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.2.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה עמיהוד בליי ,מרח' הלפרין  ,6תל 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 ,8.8.2019
בשעה  ,9.00אצל עו"ד פזי הרפז ,רח' יצחק שדה  ,17קומה ,14
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה עמיהוד בליי ,מפרק

מגרש  38הרטוב בע"מ
(ח"פ )514913904
(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  ,21/03/2019בשעה  ,09:00במשרדי החברה,
רח' היצירה  ,6בית שמש ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רון כהנוב ,מפרק

בית מנוח בע"מ
(ח"פ )51-001722-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,3.3.2019בשעה  ,11.00במשרדי המפרקת ,מרכז עזריאלי ,3
המגדל המשולש ,קומה  ,37תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נטלי סווירי ,עו"ד ,מפרקת

פייר וואי אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-466587-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.1.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
קיסר צהל ,מרח' ז'בוטינסקי  ,20קריית אונו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.3.2019
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.
קיסר צהל ,מפרק

אוראל ייעוץ ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-438217-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.3.2019בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' נחל צין  ,44מודיעין,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
רם אלבוים ,מפרק

פארקי פתרונות בע"מ
(ח"פ )51-525941-4
(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  ,15.3.2019בשעה  ,10.00אצל עו"ד דורון לנגה ,רח' רמב"ן ,32
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מתן איוס ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8112ט' באדר א' התשע"ט14.2.2019 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי
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