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הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערעור

הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט1959-
[נוסח משולב] ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב) לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–יסוד :הממשלה,2
קבעה הממשלה ,כי השר ישראל כ"ץ יזמן את ישיבות הממשלה
וינהלן מיום ז' באדר א' התשע"ט ( 12בפברואר  )2019עד יום י'
באדר א' התשע"ט ( 15בפברואר .)2019
על פי סעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,2001-נמסרה
הודעה לכנסת.
י"ב באדר א' התשע"ט ( 17בפברואר )2019
(חמ -3-3281ה)25
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים ושיקום),
התשי"ט[ 11959-נוסח משולב] (להלן  -החוק) ,1ולפי סעיף (5א)
ו–(ב) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ולפי סעיף 16
לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,31984-ובהסכמת
נשיאת בית המשפט העליון ,אני מאריכה 4את מינויו של
ברוך אזולאי ,שופט בקצבה של בית משפט מחוזי ,ליושב ראש
ועדת ערעור לפי החוק ,במחוז הדרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום א' באדר ב' התשע"ט
( 8במרס .)2019
כ' באדר א' התשע"ט ( 25בפברואר )2019
(חמ -3-323ה)1
1
2
3

הארכת מינוי יושב ראש הוועדה למתן אישורים

4

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .152
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
י"פ התשע"ו ,עמ' .6021

לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א(א) לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,ובהתייעצות עם נשיאת בית
המשפט העליון ,לפי סעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,21984-אני מאריכה את מינויו של אברהם נתן
טננבוים ,3שופט בדימוס ,ליושב ראש ועדת האישורים לפי החוק.
תוקף הארכת המינוי עד יום כ"ו באלול התשע"ט (26
בספטמבר .)2019
כ"ט בשבט התשע"ט ( 4בפברואר )2019
(חמ -3-1211ה)6

1
2
3

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשנ"א ,עמ' .198
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
י"פ התשע"ו ,עמ' .9066

מינוי חברה לוועדת משמעת

הארכת הסמכת הוועדה המקומית מודיעין לוועדה
מקומית עצמאית
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 31א(ו) לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,ולאחר קבלת חוות הדעת של
היועץ המשפטי לממשלה ויחידת הבקרה והמלצות מנהלת
מינהל התכנון במשרד האוצר ויושבת ראש הוועדה המחוזית
מחוז מרכז לפי סעיפים 31א(ג) ו–(ד) לחוק ,אני מאריך את
הסמכתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין לוועדה
מקומית עצמאית.
תוקף ההסמכה מיום ט' בשבט התשע"ט ( 15בינואר )2019
עד יום י"ב בתמוז התשע"ט ( 15ביולי .)2019
ז' בשבט התשע"ט ( 13בינואר )2019
(חמ -3-7ה)3
1

לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק שמאי מקרקעין,
התשס"א ,12001-ועל פי המלצת מועצת שמאי המקרקעין,
אני ממנה את סיגלית שושן ,שמאית מקרקעין שהיא עובדת
המדינה ,לחברה בוועדת המשמעת לפי הסעיף האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
מינויו של אור לוי - 2בטל.
י"ז בשבט התשע"ט ( 23בינואר )2019
(חמ -3-972ה)3
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .436
י"פ התשע"ח ,עמ' .4853

אצילת סמכות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,1אני
אוצל לכל אחד מהגורמים המפורטים להלן את סמכותי לאשר
מתן פטור למוסד לפי סעיף (5י)( )5לפקודת מסי העירייה ומסי
הממשלה (פיטורין)( 21938 ,להלן  -הפקודה) ,ואת סמכותי לאשר
מוסדות לצורך פיטורין לפי סעיף (5י)( )1לפקודה כנוסחו ערב
פרסומו של חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה
(פיטורין) (מס'  ,)32התשע"ט( 32019-להלן  -החוק המתקן)
ובהתאם לסעיף  2לחוק המתקן:
1
2
3
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משה כחלון
שר האוצר
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ע"ר  ,1938תוס'  ,1עמ'  ;27התשע"ט ,עמ' .186
ס"ח התשע"ט ,עמ' .186

ילקוט הפרסומים  ,8139כ"ט באדר א' התשע"ט6.3.2019 ,
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( )1המנהל הכללי של משרד הפנים;
( )2הממונה על המחוז  -לגבי רשויות מקומיות הנמצאות
במחוז שעליו הוא ממונה;
( )3הממונה כהגדרתו בסעיף  1לתקנון המועצות האזוריות
(יהודה והשומרון) ,התשל"ט ,1979-ובסעיף  1לתקנון
המועצות המקומיות (יהודה והשומרון) ,התשמ"א1981-
 לגבי רשויות מקומיות הנמצאות ביהודה והשומרון.כל אצילת סמכויות קודמת הנוגעת לסמכות לאשר מוסדות
לצורך פיטורין לפי סעיף (5י) לפקודה  -בטלה.
כ' באדר א' התשע"ט ( 25בפברואר )2019
(חמ -3-17ה)1
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינויה של מוריה ישי איברי ,2מס' רישום  ,217275כך שבמקום
"בעיריית בית שמש" יבוא "בעיריית רמלה".
ח' באדר א' התשע"ט ( 13בפברואר )2019
(חמ )3-143

1
2

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה

לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינויה של יעל דבורה לימן ,2מס' רישום  ,20313כך שבמקום
"בעיריית צפת" יבוא "בעיריית ראש העין".
ח' באדר א' התשע"ט ( 13בפברואר )2019
(חמ )3-143

1
2

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
י"פ התשע"א ,עמ' .3524

לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,אני מודיע על כוונתי לתת צו
לפי סעיף  25לחוק המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי
שנחתם ביום י"ט בחשוון התשע"ח ( 8בנובמבר  ,)2017מספר
ההסכם בפנקס ההסכמים הקיבוציים  .7014/2018הצדדים
להסכם הם התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע"מ
לקידום תעשיית היהלומים וההסתדרות הכללית החדשה,
האגף לאיגוד מקצועי ,הסתדרות עובדי המתכת ,החשמל
והאלקטרוניקה חטיבת עובדי היהלומים.
י' בשבט התשע"ט ( 16בינואר )2019
(חמ -3-107ה)2

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינויה של ליאת כץ ,2מס' רישום  ,14843כך שבמקום "בעיריית
תל אביב" יבוא "בעיריית כפר סבא".
ח' באדר א' התשע"ט ( 13בפברואר )2019
(חמ )3-143

1
2

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
י"פ התשע"ו ,עמ' .2686

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;63התשל"ה ,עמ' .223

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (30ג) לחוק הנוער (טיפול
והשגחה) ,התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים
סוציאליים לפי החוק האמור:
( )1יהונתן זאב בן שמואל ,מס' רישום  ,23313במועצה המקומית
מצפה רמון;
( )2נחמה ברימן ,מס' רישום  ,17238בעיריית חיפה.
ח' באדר א' התשע"ט ( 13בפברואר )2019
(חמ )3-142

1

ילקוט הפרסומים  ,8139כ"ט באדר א' התשע"ט6.3.2019 ,

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
י"פ התשע"ח ,עמ' .9708

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76

8439

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2019-000204, received on -06/03/2019 ,

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-

רישיון יבוא לעניין יבוא טובין המפורטים בפרטי המכס שלהלן
בתוספת הראשונה לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על
טובין ,התשע"ז:32017-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (30ג) לחוק הנוער (טיפול
והשגחה) ,התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים
סוציאליים לפי החוק האמור:

(;87.01 )2

( )1מונדר בשיר ,מס' רישום  - 26604במועצה המקומית מעלה עירון;

( ,87.05 )3סעיף  - 9000רכבי ריסוס לחקלאות;

( )2עדי רוזנבלום כרמלי ,מס' רישום  - 22660בעיריית נתניה.

( 601 )4ו–.619

ח' באדר א' התשע"ט ( 13בפברואר )2019
(חמ )3-142

י"ד בחשוון התשע"ט ( 23באוקטובר )2018
אורי אריאל
(חמ -3-552ה)2
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 3ק"ת  -שיעורי מק"ח ,התשע"ז ,עמ' .41

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (30ג) לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של העובדת סיון אסתר
אסולין ,מס' רישום  ,223154כך שבמקום "בעיריית באר שבע"
יבוא "בעיריית אשקלון" ,לפי החוק האמור.
ח' באדר א' התשע"ט ( 13בפברואר )2019
(חמ )3-142

1
2

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
י"פ התשע"ה ,עמ' .8157

שינוי אזור מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (30ג) לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויין של הרשומות מטה:
( )1תהילה רחמים ,מס' רישום  ,224382במקום "בעיריית
אשדוד" יבוא "בעיריית ראשון לציון" ,לפי החוק האמור;

( - 84.29 )1המיועדים לעבודות חקלאיות;

מינוי פקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה) ,
שנאצלה לי ,2אני ממנה את מנהל מחלקת ההכנסות בעיריית אור
יהודה (להלן  -העירייה) ,רון אברון ,לפקיד גבייה ,לצורך גביית
ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,31992-וגביית
תשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין ,לצורך גבייתם לפי
סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז( 41977-להלן  -חוק העונשין),
של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת העירייה,
לצורך גבייה לפי סעיף  70לחוק העונשין של קנסות בשל עבירות
שהן ברירת משפט כאמור בסעיף (228א) לחוק סדר דין פלילי [נוסח
משולב] ,התשמ"ב ,51982-המגיעים לעירייה על פי כל דין.
1

כ"ב באדר א' התשע"ט ( 27בפברואר )2019
(חמ -3-18ה)1
מרדכי כהן
המנהל הכללי של משרד הפנים
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט עמ'  3686ועמ' .3994
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
 4ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
 5ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43

( )2יעל אברו אישטה ,מס' רישום  ,320729במקום "בעיריית
פתח תקווה" יבוא "בכל הארץ" ,לפי החוק האמור.
ח' באדר א' התשע"ט ( 13בפברואר )2019
(חמ )3-142

1
2
3

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
י"פ התשע"ג ,עמ' .5861
י"פ התש"ע ,עמ' .2881

היתר להעלאת מחירי לחם
לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (15ד) ו–(16ה) לחוק פיקוח
על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו ,11996-ובאישור ועדת
המחירים ,אני מתיר להעלות את המחירים לצרכן של סוגי
הלחמים שלהלן בשיעור של  3.6%מעל מחיריהם הקובעים
שנקבעו ביום י"ג בסיוון התשע"ח ( 27במאי .2)2018
להלן המחירים החדשים בשקלים חדשים:

הסמכת רשות מוסמכת
לפי צו יבוא חופשי ,התשע"ד2014-

שם המצרך

בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  1לצו יבוא חופשי ,התשע"ד,22014-
אני מסמיך את חיים תג'ר ואת רוני אמיר לרשות מוסמכת למתן
1
2

י"פ התשי"ג ,עמ' .173
ק"ת התשע"ד ,עמ' .46
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חלה או מאפה
שמרים
1
2

משקל
בגרמים

המחיר
לקמעונאי
לא כולל
מע"מ

המחיר
לצרכן לא
כולל מע"מ
ובאילת

500

3.94

4.41

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
ק"ת התשע"ח ,עמ' .9979
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לחם אחיד (כהה)
פרוס וארוז

5.37

750

6.07

תחילתו של היתר זה ביום כ"ח בשבט התשע"ט ( 3בפברואר
.)2019
כ"ה בשבט התשע"ט ( 31בינואר )2019
(חמ -3-2722ה)1
דוד שטינמץ
המפקח על המחירים
משרד הכלכלה והתעשייה
1
2

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
ק"ת התשע"ח ,עמ' .9979

של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום כ"ה בשבט התשע"ט
( 31בינואר  ,)2019בתיק בד"מ  ,009/2017החליט להטיל על
עו"ד נשאת חטיב ,רישיון מס'  ,19009עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמישה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ד באדר א' התשע"ט ( 1במרס )2019
עד יום כ"ח בתמוז התשע"ט ( 31ביולי .)2019
כ"ו באדר א' התשע"ט ( 3במרס )2019
(חמ )3-94

1

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית רמלה

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין דרום ,בשבתו ביום י"ב באדר א' התשע"ט
( 17בפברואר  ,)2019בתיק בד"מ  ,023/2016החליט להטיל על יבגני
יודשקין ,רישיון מס'  ,56533עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של חמש שנים במצטבר לכל תקופת השעיה
אחרת שהוא מרצה.
כ"ו באדר א' התשע"ט ( 3במרס )2019
(חמ )3-94

1

הודעה בדבר השעיית חבר
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין דרום ,בשבתו ביום ו' באדר א' התשע"ט
( 11בפברואר  ,)2019בתיק בד"מ  ,002/2016החליט להטיל על יבגני
יודשקין ,רישיון מס'  ,56533עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של שלושים ושישה חודשי השעיה במצטבר
לכל תקופת השעיה אחרת שהוא מרצה.
כ"ו באדר א' התשע"ט ( 3במרס )2019
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
1

לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול הפיקוח
והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה),
התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,אני
מסמיך את עובדי עיריית רמלה ,ששמותיהם מפורטים להלן
לפקחים לשם אכיפת עבירות תעבורה בתחום עיריית רמלה,
שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיפים  4ו– 9לחוק ,כולן
או חלקן ,לשם פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן
בחוק:

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

גבריאל מזרחי

חיים רוזוב

יעקב מברטו

עופר פיטוסי

אבי פז
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם.
ח' באדר א' התשע"ט ( 13בפברואר )2019
(חמ )3-5348
מיכאל וידל
ראש עיריית רמלה
1

ס"ח התשע"ו ,עמ' .1214

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית נהריה ,בישיבתה מיום א' באדר א' התשע"ט (6
בפברואר  ,)2019את חגי שוורץ למנהל הארנונה לעניין החוק
האמור.
ח' באדר א' התשע"ט ( 13בפברואר )2019
(חמ -3-265ה)2
רונן מרלי
ראש עיריית נהריה
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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תמצית תקציב עיריית אלעד לשנת 2018
לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,לפי סעיף  209לפקודת העיריות (להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות שנאצלה לי ,2אני מאשר בזה
לפי סעיף (206ג) לפקודה את תקציב עיריית אלעד לשנת ,2018
שתמציתו להלן:
1

בשקלים חדשים

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול הכנסות עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה
תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות
שנים קודמות

ובגין

סך הכול הכנסות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים
הבאות
סך הכול הכנסות בלא מותנה

פירעון  -מלוות מים וביוב
פירעון  -מלוות אחר
סך הכול פירעון-מלוות

2,269,000
2,269,000

הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין
שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות
בארנונה וכיסוי גירעון נצבר

346,000
150,000
-

הנחות ארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאה בלא מותנה

17,246,000
206,819,000

51,352,000
24,346,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

4,521,000

20,037,000
35,333,000
480,000
131,548,000
5,517,000
189,573,000
17,246,000
206,819,000

הכנסה מותנה

4,521,000

סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשים
22,357,000
44,594,000
-

סך הכול כלליות

69,951,000

שכר עובדי חינוך

12,498,000

פעולות חינוך

73,688,000

סך הכול חינוך

86,186,000

שכר עובדי רווחה

7,320,000
26,351,000
33,671,000

פעולות רווחה
סך הכול רווחה
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'  ;197ס"ח התשע"ד ,עמ' .296
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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צד ההכנסות

47,206,000
100,000
987,000
835,000
3,380,000
52,508,000

211,340,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים

בשקלים חדשים

189,573,000

211,340,000

י' בטבת התשע"ט ( 18בדצמבר )2018
(חמ -3-360ה)1
יונתן בר סימן טוב
הממונה על מחוז מרכז

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים ,ביום
ו' באדר ב' התשע"ט ( 4באפריל  ,)2019או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגוש רישום מס'  - 31393אבו גוש.
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד ההסדר
במחנהו ,או בלשכתו ,רח' יפו  ,97מרכז כלל ,קומה  ,8ירושלים,
בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות
ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן
להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את כל הפרטים
הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח הזכויות.
כ"ז באדר א' התשע"ט ( 4במרס )2019
דוד רוטנברג
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר ירושלים
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הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של צפת ,ביום י"ח
באדר ב' התשע"ט ( 25במרס  ,)2019או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' /14646צפת (חלק
מגוש שומה )13066
גושי רישום ממס'  14647עד מס' /14651צפת (חלק מגוש
שומה )13067
גושי רישום /14658 14653 ,14652צפת (חלק מגוש שומה
)13068
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד ההסדר
במחנהו ,או בלשכתו ,אשר בקניון מבנה ,רח' דרך החטיבות,
נצרת עילית .בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות
על התקדמות ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את
כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח הזכויות.
כ' באדר א' התשע"ט ( 5ביוני )2018
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר צפת

הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר חיפה יתחיל ביום ג'
באדר ב' התשע"ט ( 10במרס .)2019

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 31753-02-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עאסי אמין בע"מ ,ח"פ ,51-318812-8
והמבקש :עאסי אמין ,ע"י ב"כ עו"ד חיאט נביל ,ת"ד ,5548
מעלות תרשיחא .21550
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.2.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.5.2019בשעה .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 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
.2.5.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חיאט נביל ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 52034-02-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ביו נקסוס בע"מ ,ח"פ ,51-450389-5
והמבקשים :מורן אמון ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ירון לוין ועו"ד דוד
הרשקוביץ ,מרח' דרך מנחם בגין  ,125ת"ד  ,7398תל אביב ,6701201
טל'  ,03-5755522פקס' .03-5755527
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.2.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.5.2019בשעה .08.30
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.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' /60203הים התיכון
(חלק מהמים הטריטוריאליים של מדינת ישראל).
כ"ב באדר א' התשע"ט ( 27בפברואר )2019
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

ילקוט הפרסומים  ,8139כ"ט באדר א' התשע"ט6.3.2019 ,

ירון לוין ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 41637-01-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הרדור עיצוב עילי וטכנולוגיות בע"מ ,ח"פ
,51-333059-7
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והמבקשים :יוסף אלי ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל ,מרח'
הגבעה  ,4רמת השרון ,טל'  ,077-4242987פקס' .03-5470532
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.1.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.4.2019בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.1.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.4.2019בשעה .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 משעה ,17.00
ביום .15.4.2019

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום  ,14.4.2019שעה
.12.00

התנגדויות לבקשת הפירוק יוגשו בכתב עד  14ימים לפני מועד
הדיון שאם לא עשוי בית המשפט שלא לשמוע את ההתנגדות.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

ליטל גל ,עו"ד
באת כוח המבקשים

צפריר בן זאב ,עו"ד
אמיר קרביץ ,עו"ד
באי כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בנצרת

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 6065-11-18

פר"ק 53886-05-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין :פירוק חברת מסר לוגיסטיקה בע"מ ,ח"פ 51-416219-
 ,7ממושב כפר הנגיד ,משק  ,79טל'  ,08-9334747פקס'
 ,08-9334848טל'  ,052-4261261ת"ד  ,15494ראשון לציון
,7570456

ובעניין :פירוק חברת עם האדמה בע"מ ,ח"פ ,51-361105-3
רמת מגשימים ,רמת הגולן .12917

והמבקש :ראובן אל נתן ,ע"י ב"כ עו"ד יעל בועז ,מרח'
הכישור  ,47חולון ,טל'  ,03-6709605פקס'  ,03-6137670דוא"ל:
.yaelboaz.law@gmail.com
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.5.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.4.2019בשעה .09.30
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 למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה  ,15.00ביום
.23.4.2019

והמבקשת :נעמה פלג ,ע"י ב"כ עו"ד נדב קנימח ו/או עו"ד
הראל קינן ו/או עו"ד חן צור ו/או יפעת אסרף ,מרח' חטיבה
תשע  ,23/7עפולה  ,18355טל'  ,04-6522637פקס' .04-6426503
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.11.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,18.4.2019בשעה .09.00
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 מיום  ,4.4.2019שעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נדב קנימח ,עו"ד
בא כוח המבקשת

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעל בועז ,עו"ד
באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 68772-12-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 57641-01-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת דנה-דנט רשת מרפאות שיניים בע"מ ,ח"פ 51-
,335007-4

ובעניין פירוק חברת גוד פילינג בע"מ ,ח"פ ,51-491079-3

והמבקשת :לאה מורל ,ע"י ב"כ עו"ד סער רשף ,מרח' הגדוד
העברי  ,10אשקלון.

והמבקשת :ורד הרוש ,ע"י ב"כ עו"ד אמיר קרביץ וצפריר בן
זאב ,מרח' ויצמן  ,43כפר סבא .4435109

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.12.2018הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
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לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  ,28.3.2019בשעה .10.00

תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

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.

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

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,16.00
ביום .18.3.2019

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,07/07/2019
בשעה  ,12:00במשרדי עורכי דין אבוגני טל ושות' ,רח' בן זכאי
 ,6טבריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בבפנקסים ובניירות של החברה.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סער רשף ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
בדרכי נועם  -יעוץ פנים ארגוני בע"מ
(ח"פ )514714260
(בפירוק מרצון)

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

פנחס אזוולוס ,מפרק

נדין לטי יועצים בע"מ
(ח"פ )515029437
(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  ,03/03/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל–אביב-יפו ,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  ,03/03/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעים
אלמה ,מרח' קרן קיימת לישראל  ,8חולון ,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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14/05/2019
בשעה  ,10:00במשרדי דנהירש ושות' ,בכתובת הנ"ל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בבפנקסים
ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17/04/2019
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 בבפנקסים ובניירות של
החברה.

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

נעים אלמה ,מפרק

ש.מ .פתרונות טכניים בע"מ
(ח"פ )514966118
(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  ,03/03/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס
אזוולוס ,מדגניה ב'  ,9999למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

מחיה וכלכלה בע"מ
(ח"פ )512189549
(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  ,04/03/2019התקבלה
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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18/04/2019
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 בבפנקסים ובניירות של החברה.
דוד אהרון פרנק ,עו"ד ,מפרק

עמית לטיפול הומניסטי בע"מ
(ח"פ )513830711
(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  ,20/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד סמי מימון ,מרח' דוד רמז  ,13נתניה ,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 ,26/05/2019
בשעה  ,18:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בבפנקסים ובניירות של
החברה.
דוד סמי מימון ,עו"ד ,מפרק

מחסני תעשייה קרני שומרון בע"מ
(ח"פ )515347557
(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  ,04/03/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איגור
פרייברג ,מרח' הנחל  ,27קרני שומרון ,למפרק החברה.

קנדי סיטי בע"מ
(ח"פ )512559931
(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  ,03/03/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אברהם בינימין ,מרח' השר משה  ,29רמת גן  ,5230347למפרק
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 ,15/07/2019
בשעה  ,08:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בבפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם בינימין ,מפרק

פ.ש.ע נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )513321257
(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  ,04/03/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסף אלקוני ,מרח' דרך אבא הלל  ,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.

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

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 בבפנקסים ובניירות של
החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,05/05/2019
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 בבפנקסים ובניירות של
החברה.

אסף אלקוני ,עו"ד ,מפרק

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

איגור פרייברג ,מפרק
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מנאדקו בע"מ

פינת הפרלמנט בע"מ

(ח"פ )513025635

(ח"פ )515779924

(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  ,04/03/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,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  ,28/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נטלי
אברמוב ,מרח' עמוס ירקוני  ,14באר שבע ,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 ,18/04/2019
בשעה  ,09:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בבפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/07/2019
בשעה  ,12:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בבפנקסים ובניירות
של החברה.

לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

נטלי אברמוב ,מפרקת

יוסי אשדות ובניו בע"מ

נירית יעוץ ,שיווק ותיווך נדל"ן בע"מ

(ח"פ )510923931

(ח"פ )514504737

(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 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  ,04/03/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נועם פלוינסקי ,מרח' הנריאטה סולד  ,4באר שבע ,8418001
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  ,04/03/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נירית
אופפל ,מרח' אליהו ברלין  ,8תל–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 ,04/07/2019
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 בבפנקסים ובניירות של החברה.
נועם פלוינסקי ,עו"ד ,מפרק
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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 ,30/04/2019
בשעה  ,09:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בבפנקסים ובניירות
של החברה.
נירית אופפל ,מפרקת
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פרדסיה טכנולוגיות בע"מ

משה אהרוני משרד רואי חשבון

(ח"פ )514556737

(ח"פ )512666231

(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  ,26/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עדו נחום ,מרח' הסורג  ,1קומה  ,4ירושלים ,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  ,05/03/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
תומר ברם ,מרח' התדהר  ,16בית אתגרים ,רעננה ,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 ,19/04/2019
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 בבפנקסים ובניירות של
החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/07/2019
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 בבפנקסים ובניירות של החברה.

עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

תומר ברם ,עו"ד ,מפרק

מחברות לספרות בע"מ

לוי ספורט קלאב בע"מ

(ח"פ )513203786

(ח"פ )514663442

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/08/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ליאת שחורי דקל ,מרח' ויסוצקי  ,6תל–אביב-יפו ,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  ,13/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלכסנדר כהן ,מרח' בן יהודה  ,32תל–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 המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21/04/2019
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 בבפנקסים ובניירות של
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 ,30/04/2019
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 בבפנקסים ובניירות של החברה.
אלכסנדר כהן ,עו"ד ,מפרק

ליאת שחורי דקל ,עו"ד ,מפרקת
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הורייזון דטה תקשורת (ישראל) בע"מ
(ח"פ )511564999
(בפירוק מרצון)

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  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מרדכי אושר הרוש ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/03/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יצחק איציק כהן ,מרח' יגיע כפיים  ,2תל–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.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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 ,01/03/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
תמים שהאב ,מרח' רח  ,5 2005נצרת  ,16000למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21/04/2019
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 בבפנקסים ובניירות של
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.

יצחק איציק כהן ,עו"ד ,מפרק

אדריסי  -פתרונות מבוססים מיקום בע"מ
(ח"פ )515620953
(בפירוק מרצון)

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

גולן צאיתן ( )1989בע"מ

קניון נט בע"מ

(ח"פ )511435901

(ח"פ )512187238

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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 ,03/03/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילה
גולן  ,מיד נתן  ,7935200למפרקת 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  ,18/02/2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לימור עוזרי,
מרח' יגאל אלון  ,94תל–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.

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.

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

אילה גולן ,מפרקת

לימור עוזרי ,עו"ד ,מפרקת

אוטוזון בע"מ

יוליסס סולושנס בע"מ

(ח"פ )514949478

(ח"פ )515113314

(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  ,25/02/2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי אושר
הרוש ,מרח' אריאל שרון  ,4גבעתיים ,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 ,04/03/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר
יעקובי ,מרח' טולקובסקי  ,19תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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.

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

מאיר יעקובי ,מפרק

תלמה פנינה הרצנו ,מפרקת

יוליה ,ארץ ,המרכז לטיפול התנהגותי באוטיזם בע"מ

ב.ר.ב מערכות רפואיות בע"מ

(ח"פ )515357929

(ח"פ )514370899

(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 ,04/03/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מדלין אבראהים ,מרח' כיכר צה"ל  ,120קריית שמונה ,11015
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 ,24/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון
ארבל ,מרח' הכרמל  ,7הוד השרון ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מדלין אבראהים ,עו"ד ,מפרקת

בר סטוקים בע"מ
(ח"פ )512234964
(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  ,04/03/2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרדכי ליב
סטורזי ,מרח' שד' רוטשילד  ,34חדרה  ,3826840למפרק 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.
מרדכי ליב סטורזי ,עו"ד ,מפרק

אחוזת רחל ישראלס בע"מ
(ח"פ )510089980
(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  ,04/03/2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תלמה פנינה הרצנו ,מרח'
קוממיות  ,44תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רון ארבל ,מפרק

אביב שחר בע"מ
(ח"פ )513005561
(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 ,04/03/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אייל זאב מרדיקס ,מרח' הבונים  ,8רמת גן  ,5246212למפרק
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.
אייל זאב מרדיקס ,עו"ד ,מפרק

ב.ע.ן בע"מ
(ח"פ )512261140
(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
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מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,03/03/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד בן
עמי  ,מרח' רוזן  ,30רמת גן  ,5222476למפרק 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.
נמרוד בן עמי ,מפרק

הרם חברה לבניה ופרויקטים בע"מ
(ח"פ )514189430
(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  ,24/04/2019בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן
פריד ,רח' המדע  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי שיטרית ,מפרק

אוטוזון בע"מ
(ח"פ )514949478
(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  ,01/05/2019בשעה  ,11:00אצל ירון אלדר,
פלר ,שורץ ושות' ,רח' אריאל שרון  ,4גבעתיים ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מרדכי אושר הרוש ,עו"ד ,מפרק

מידבר ונצ'רס  2017בע"מ
(ח"פ )515760346
(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  ,18/04/2019בשעה  ,10:00אצל עו"ד גיל בן משה,
רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עומר פיקהולץ ,מפרק

אמ  -פרי טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )515309797
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

היקו נכסים בע"מ
(ח"פ )515923787
(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  ,17/04/2019בשעה  ,09:00אצל 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 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  ,18/04/2019בשעה  ,12:00במשרדי החברה ,רח'
מצדה  ,7בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב שטיינמץ ,עו"ד ,מפרק

ערן קיסרי ,מפרק

נווה עץ בע"מ

ט.י.ר.ן צפון הנדסה בע"מ

(ח"פ )511571747

(ח"פ )514174044

(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  ,18/04/2019בשעה  ,08:30אצל עו"ד שלמה כהן
ושות' ,צמח מפעלים אזוריים ,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  ,16/05/2019בשעה  ,14:00אצל ט.י.ר.ן הנדסה
בע"מ ,רח' הרוקמים  ,26חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלעד יהודה אוברמן ,עו"ד ,מפרק

אהרון טטרו ,עו"ד ,מפרק
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יוליה ארץ .המרכז לטיפול התנהגותי באוטיזם בע"מ

א.ר.ש.ם השקעות בע"מ

(ח"פ )515357929

(ח"פ )512640186

(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  ,02/05/2019בשעה  ,11:00אצל המפרקת ,רח' כיכר
צה"ל  ,120קריית שמונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28/04/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
הכלנית  ,8נס ציונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מדלין אבראהים  ,עו"ד ,מפרקת

אהרן בוקסר ,מפרק

סקול סק

יב .שטרן ( )2013לניהול פרוייקטים בחקלאות בע"מ

(ח"פ )514037019

(ח"פ )514895994

(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  ,18/04/2019בשעה  ,16:00אצל המפרקת ,רח'
יצחק בן צבי  ,10באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21/04/2019בשעה  ,10:00אצל רו"ח ליאור מרגי,
רח' שד' משה גושן  ,26קריית מוצקין ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירה ארד ,עו"ד ,מפרקת

אירינה פיליוק ,מפרקת

גיא משחקי שפות בע"מ

ש.ב .כלנית  2000בע"מ

(ח"פ )514989201

(ח"פ )512983115

(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  ,28/04/2019בשעה  ,12:00אצל המפרקת ,רח'
אברהם שטרן  ,13הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21/04/2019בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
ויסוצקי  ,6תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן יקטרינה שלימוביץ ,מפרקת

אריה אמיר ,מפרק

נווה טל חברה לבנין ( )1995בע"מ

ג'ובים בע"מ

(ח"פ )512144783

(ח"פ )515591139

(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  ,18/04/2019בשעה  ,12:00אצל עו"ד נגה בשן
ענבר ,רח' דישראלי  ,22חיפה ,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  ,22/04/2019בשעה  ,16:00אצל המפרק ,רח'
התבור  ,119נופית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רישרד פאול סיאנו ,מפרק

ניר ברקאי ,מפרק
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ינאי ירושלים ניהול ואחזקות בע"מ

רינה תעשיות נעליים ( )1995בע"מ

(ח"פ )514553700

(ח"פ )512227695

(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  ,30/04/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' יעקב
אליאב  ,5ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28/04/2019בשעה  ,10:00אצל עו"ד מיטל שחר ,רח'
הארבעה  ,28תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי וסרמן ,מפרק

מיטל שחר ,עו"ד ,מפרקת

אינגן אינטרנשיונל בע"מ

מאיר גילי שיווק  2014בע"מ

(ח"פ )512941204

(ח"פ )515018158

(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  ,08/04/2019בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
הרימון  ,72צפריה ,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  ,14/05/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק,
רח' הערבה  ,71בית נקופה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב גקי כבביה ,עו"ד ,מפרק

אסף צבי טנא ,עו"ד ,מפרק

פז -קור בע"מ
גולדין מרק בע''מ

(ח"פ )511343568

(ח"פ )512746066

(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  ,14/05/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק,
רח' הערבה  ,71בית נקופה ,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  ,30/04/2019בשעה  ,10:00בחברת גולדין
עבודות חשמל בע''מ ,רח' מודיעין  ,38הוד השרון ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שי סיני ,עו"ד ,מפרק

אסף צבי טנא ,עו"ד ,מפרק

עמותת "הוספיס טיפול בית ב"קרית עקרון"
(ע"ר )580037943

סי.מור טכנולוגיות  2010בע"מ

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

(ח"פ )514384494

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,28/02/2019התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד אביתר גושן ,מרח' פלי''ם ,2
חיפה ,למפרק העמותה.

(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  ,19/04/2019בשעה  ,11:00אצל עו"ד איתי
ברכה ,רח' דרך בגין  ,52תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

רמי ברכה ,מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אביתר גושן ,עו"ד ,מפרק

ברימאג אנרגיה סולארית בע"מ

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.4.2019
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 בבפנקסים ובניירות
של החברה.
יניב ניישלוס ,מפרק

(ח"פ )51-485290-4
(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  ,6.5.2019בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' המסגר ,20
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בבפנקסים ובניירות של החברה.
בני (ירחמיאל) בורשטיין ,מפרק

די .אנד .אי השקעות ובניה בע"מ
(ח"פ )51-584240-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.2.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלי
אביב ,מרח' חיים משה שפירא  ,22אשדוד ,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  ,28.4.2019בשעה
 ,10.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בבפנקסים ובניירות של החברה.
שלי אביב ,מפרקת

ג'אפדוג בע"מ
(ח"פ )51-541281-5
(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  ,6.2.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב ניישלוס ,מרח'
ערד  ,9גבעתיים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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לימור לוגסי משרד עורכי דין
(ח"פ )51-471365-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.4.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אוהד פריאל ,מרח' הרצל  ,6באר שבע ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.5.2019
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בבפנקסים ובניירות של
החברה.
אוהד פריאל ,עו"ד ,מפרק

ריי ג'סט אנרג'י ישראל בע"מ
(ח"פ )51-512600-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.2.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנטון דודין ,מרח'
דרך אלון  ,107קציר ,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 ,9.6.2019
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.
אנטון דודין ,מפרק
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ד.ב.ע .ספורט בע"מ

סנסטיי בע"מ

(ח"פ )51-551783-7

(ח"פ )51-539951-7

(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 לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.2.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל בן עמרם,
מרח' הזמיר  ,3תל מונד  ,4062925למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.2.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רוני צוובנר ,מרח' צבר  ,4מבשרת ציון  ,90805למפרק 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.

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 ,1.7.2019
בשעה  ,17.00אצל עו"ד אמיר זולטי ,רח' הברזל 32ב ,רמת
החייל ,תל אביב  ,6971048לשם 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 ,1.7.2019
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.

דניאל בן עמרם ,מפרק

רוני צוובנר ,עו"ד ,מפרק

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

שם החייב
אבי חג'ג'
אסתר חיון
שירי חיה
איסקוב
יעקב ריינבך
אימן נוג'ידאת
רפאל אתח
אודליה חמרי
1

כתובת
שאול המלך ,13
כפר סבא
גבע  ,2נתניה
החרמון 19א,
חדרה
הציפורן ,9
ירושלים
בועניינה נוג'ידאת
יהודה  ,8קריית ים
ענבר  ,1ראש העין

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל שבה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל מסלול
הדיון
לחוק
מספר התיק
הפטר
12/06/2019
25/05/2019 5107840717
נתניה

לשכת ההוצאה
לפועל שבה
מתקיים הדיון
ראשון לציון

שעת
הדיון
11:00

נתניה
נתניה

17/03/2019 5324970918
17/03/2019 2099947116

28/03/2019
28/03/2019

נתניה
נתניה

11:30
09:30

ירושלים

28/05/2019 0399813108

14/07/2019

ירושלים

10:00

קריות
קריות
קריות

07/05/2019 0299020112
07/05/2019 0299806149
11/05/2019 5085590416

20/06/2019
02/06/2019
27/06/2019

קריות
קריות
קריות

10:00
11:10
10:45

ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"ה ,עמ' .204
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כתובת
שם החייב
הרקפות  ,13נשר
אמיר משעלי
קרן היסוד ,12/2
דוד עמר
מגדל העמק
שד' דגניה ,19/47
סוניה יאיר
חיפה
דלאל מחאמיד עראמשה ,אדמית
רח' ,29/3 5017
ורדה ניקולא
נצרת
קק"ל ,62/8
איריס
קריית ביאליק
אבוחצירא
ולאא אבו רנה סר אייזיק  ,7עכו
הרצל ,19
חיים שמש
טירת הכרמל
יאסמין אבו פול באקה אל גרביה
אצ"ל ,28/6
רחמים דוד
טירת הכרמל
פאולוס השישי
הינד שירביני
 ,106נצרת
אינשטיין  ,29לוד
יצחק אברהם
בוזגלו
גבעת חיים ,10
מרינה פאר
נתניה
(אהרן)
טל מנשה חיננית
שלומית קליין
אוסקר שינדלר ,20
ארתור
בת ים
חבסצ'בסקי
מורד הגיא ,95
לני שפרד
כרמיאל
פיקוס  ,18תל אביב
נטליה מלובה
שלום סלים ימין הרצל  ,62כפר סבא
התחיה  ,25רחובות
לירון לוטטי
ליסק
שרונה אלימלך הנשיא הראשון
 ,21רחובות
רקפת ,2
דינה פרץ
קריית אונו
השקמה  ,57בת ים
בוריס בנאה
כביר  ,28תל אביב
יעקב בן לולו
משולם ראט ,6
צבי ברי
בני ברק

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל שבה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל מסלול
הדיון
לחוק
מספר התיק
הפטר
24/06/2019
11/05/2019 0298161137
קריות
27/06/2019
10/05/2019 0899278119
קריות
קריות

12/05/2019 0299854984

27/06/2019

קריות

10:00

קריות
קריות

13/05/2019 0299050120
13/05/2019 0299696098

25/03/2019
24/06/2019

קריות
קריות

10:10
10:00

קריות

19/05/2019 0298209136

07/07/2019

קריות

11:30

קריות
קריות

19/05/2019 0299964135
21/05/2019 5110390118

07/07/2019
08/07/2019

קריות
קריות

10:30
09:00

קריות
קריות

25/05/2019 5100531114
27/05/2019 5237941215

08/07/2019
15/04/2019

קריות
קריות

09:45
10:30

קריות

27/05/2019 0299924137

09/07/2019

קריות

09:00

תל אביב

28/05/2019 0199327081

23/09/2019

תל אביב

10:30

תל אביב

28/05/2019 5261911214

23/09/2019

תל אביב

11:30

תל אביב
תל אביב

28/05/2019 5217510818
28/05/2019 0197526125

07/10/2019
07/10/2019

תל אביב
תל אביב

09:30
10:30

תל אביב

28/05/2019 0199379095

07/10/2019

תל אביב

11:30

תל אביב
תל אביב
תל אביב

28/05/2019 0198670128
28/05/2019 5095841217
28/05/2019 5074241114

28/10/2019
28/10/2019
23/07/2019

תל אביב
תל אביב
תל אביב

09:30
10:30
09:00

תל אביב

29/05/2019 0197445149

28/10/2019

תל אביב

11:30

תל אביב

30/05/2019 5339441218

29/10/2019

תל אביב

09:30

תל אביב
תל אביב
תל אביב

30/05/2019 0199611142
31/05/2019 5140901117
01/06/2019 0197483145

29/10/2019
29/10/2019
02/09/2019

תל אביב
תל אביב
תל אביב

11:30
10:30
09:00
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09:00
10:00
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