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הודעות מאת הציבור6622 ...................................................................

הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק

הודעה על הסמכת פקחים  -עיריית כרמיאל

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-

מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-עדכנה הממשלה את רשימת
המשרות 2שבתוספת השנייה לחוק האמור כך:
( )1פרט " .34מנהל הרשות לשירות לאומי אזרחי" מרשימת
המשרות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר  -יימחק;
( )2מתחת לפרט  77ייכתב "משרד ההתיישבות" ותחתיו יבוא:
" .78מנהל הרשות לשירות אזרחי".

בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול הפיקוח
והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה),
התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את הפקחים שלהלן
לפקחים לגבי העבירות המופיעות בחוק שנעברו בתחומה של
עיריית כרמיאל ,לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף (3ב) לחוק
ועמדו בתנאים הנקובים בו:

ט"ז בסיוון התש"ף ( 8ביוני )2020
(חמ -3-1173ה)2

1
2

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"ז ,עמ' .42
י"פ התשע"ז ,עמ'  ;3986התשע"ט ,עמ' .11368

הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-עדכנה הממשלה את רשימת
המשרות 2שבתוספת השנייה לחוק האמור כלהלן:
( )1תחת הכותרת "משרד התרבות והספורט" שבתוספת
האמורה ,פרט "73א .מנהל לשכת הפרסום הממשלתית" -
יימחק;

2

		
לאופר שמעון

שלו אלי

		
סידיס בני

קורין אלכס

		
בדש עודד

סידגיאייב רמי

ח' בסיוון התש"ף ( 31במאי )2020
(חמ )3-5348
משה קונינסקי
ראש עיריית כרמיאל
1

ס"ח התשע"ו ,עמ' .1214

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 14

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"ז ,עמ' .42
י"פ התשע"ז ,עמ'  ;3986התשע"ט ,עמ' .11368

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 2
לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו ,11976-מינתה מועצת עיריית אור עקיבא ,בישיבתה
מיום י"ג באייר התש"ף ( 7במאי  ,)2020את עדיאל ישראלי למנהל
ארנונה לעניין החוק האמור במקום יעקב כהן.
י"ג באדר התש"ף ( 7במאי )2020
(חמ -3-265ה)2
יעקב אדרי
ראש עיריית אור עקיבא
1

		
אברהם שמעון

פרש אושרי

אימץ' חורחה

ט"ז בסיוון התש"ף ( 8ביוני )2020
(חמ -3-1173ה)2

1

		
סוואעד עלי

סטרוסלסקי נתנאל

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם זה בעיריית כרמיאל או עד למועד הפסקת עבודתם
בעירייה ,לפי המוקדם מביניהם.

( )2תחת הכותרת "משרד ראש הממשלה" שבתוספת האמורה
יבוא:
"67א .מנהל לשכת הפרסום הממשלתית".

		
קוטלניקוב איגור

אבוגוב פליקס

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף מס'  14לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה (להלן
 הוועדה) ,הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיעאת הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים
 ,5287התשס"ד ,עמ'  ,2504לעניין תכנית מס' חד.937/
תוספת
גוש  ,7731לשעבר ח"ח  ;10-3ח"ח  ,55בשטח של  46מ"ר.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,עיריית חדרה,
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י' בסיוון התש"ף ( 2ביוני )2020
(חמ )3-3

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
__________

6 620
16/06/20

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

ילקוט הפרסומים  ,8921כ"ד בסיוון התש"ף16.6.2020 ,
14:18

.1

הודעה לפי סעיף 14

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לסעיף מס'  14לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חדרה (להלן
 הוועדה) ,הודעה כי היא חוזרת בה מכוונתה להפקיעאת הקרקע המתוארת בתוספת ,אשר ביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים
 ,7043התשע"ה ,עמ'  ,5964לעניין תכנית מס' חד.763/

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס,96/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3511
התשמ"ח ,עמ'  ,526מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,5212התשס"ג ,עמ' ,3668
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס ציונה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תוספת
גוש  ,10572ח"ח  ,194בשטח של  725מ"ר.
העתק התכנית מופקד במשרד הוועדה ,וכל מעוניין בו
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י' בסיוון התש"ף ( 2ביוני )2020
(חמ )3-3
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חטיבת קרקע בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3641ח"ח .136
ט"ו בסיוון התש"ף ( 7ביוני )2020
(חמ )3-4

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

___________________

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' נס,3/96/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6105
התש"ע ,עמ'  ,3814מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נס ציונה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6999התשע"ה,
עמ'  ,3917תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נס
ציונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנס ציונה ,המזוהה כגוש  ,3641ח"ח .136

ט"ו בסיוון התש"ף ( 7ביוני )2020
(חמ )3-4

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

שמואל בוקסר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

ילקוט הפרסומים  ,8921כ"ד בסיוון התש"ף16.6.2020 ,
16/06/20

14:18

שמואל בוקסר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נס ציונה

תיקוני טעויות
.1

בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6497התשע"ג,
עמ'  ,927לעניין תכנית חד( 937/חדרה) ,בקרקע המתוארת
בסעיף  ,2במקום:
"חלקות
סופיות
55

מגרש לפי תב"ע

שטח הפקעה במ"ר

19

"323

צריך להיות:

.2

"חלקות
סופיות

מגרש לפי תב"ע

55

19

שטח הפקעה במ"ר
."277

בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,7111התשע"ה,
עמ'  ,8647לעניין תכנית חד( 763/חדרה) ,בקרקע המתוארת
בסעיף  ,2במקום "חלקה  194בשלמותה" צריך להיות "ח"ח
 ,194שטח הפקעה 776 :מ"ר".

(חמ )3-4

6621

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :נבו אלומות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006526-8 :
המען :ד"נ גליל תחתון ,אלומות .1522300
תאריך רישום :ב' בסיוון התש"ף ( 25במאי .)2020
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :קואופרטיב שופטי הכדורגל בע"מ.
מס' האגודה.57-006527-6 :
המען :רח' צייטלין  ,1תל–אביב-יפו .6495601
תאריך רישום :ב' בסיוון התש"ף ( 25במאי .)2020
סוג ראשי :שירותים.
( )3שם האגודה :ניהול קרן המילואים לחברי קיבוץ חצרים -
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006529-2 :
המען :ד"נ הנגב ,חצרים .8542000
תאריך רישום :ב' בסיוון התש"ף ( 25במאי .)2020
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
ב' בסיוון התש"ף ( 25במאי )2020
רות לירז שפירא
עוזרת רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם :יזמויות ראש צורים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ישראל וידבסקי ,מפרק

גיל תייר ניהול פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-472376-6
(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  ,13.1.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל תייר ,מרח'
הברוש  ,36נווה ימין ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
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.
גיל תייר ,מפרק

השם החדש :ר.צ .יזמויות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

אבני השומרון בע"מ

מס' האגודה.57-004009-7 :
מיום :א' בסיוון התש"ף ( 24במאי )2020
א' בסיוון התש"ף ( 24במאי )2020
רות לירז שפירא
עוזרת רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ספרי קודש  -עם הספר בע"מ
(ח"פ )51-371687-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.12.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ישראל וידבסקי ,מרח' בני ברק  ,1בני ברק ,למפרק החברה.

6 622
16/06/20

(ח"פ )51-146930-6
(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  ,17.11.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רפאל כהן ,מרח' רוטשילד  ,49כפר סבא ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
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.
רפאל כהן ,מפרק
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א .נתנוב יזמות פרוייקטים בע"מ

ארמונות בניסטל

(ח"פ )51-337224-3

(ח"פ )51-185003-4

(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  ,4.1.2007התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד נתנוב ,מרח'
מנחם בגין  ,21אשקלון ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.6.2011התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר אלחרר,
מרח' רוגוזין  ,56אשדוד ,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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
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 נתנוב ,מפרק

מאיר אלחרר ,מפרק

משי ניהול אירועים וקייטרניג בע"מ

המסעדה הגדולה  -בית הגולש בע"מ

(ח"פ )51-506402-0

(ח"פ )51-422406-2

(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  ,3.7.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר אלחרר,
מרח' קמי אלברט  ,10אשדוד ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.7.2011התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתנאל מויאל,
מרח' הלל יפה  ,10שדרות ,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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
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.

מאיר אלחרר ,מפרק

נתנאל מויאל ,מפרק
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גמלא מיקס בע"מ

ספראי השקעות ( )2002בע"מ

(ח"פ )51-219826-8

(ח"פ )51-333193-4

(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  ,9.12.2014התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים קובן ,מרח'
צפת  ,3חיפה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.11.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנון שץ,
מרח' הזמיר  ,3חיפה ,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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
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.

חיים קובן ,מפרק

ארנון שץ ,מפרק

יאיר ספראי החזקות בע"מ

וויב אם בע"מ

(ח"פ )51-300608-0

(ח"פ )51-523680-0

(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  ,23.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנון שץ,
מרח' הזמיר  ,3חיפה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.6.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אור ריגלר ,מרח'
החשמונאים  ,51תל 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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
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.

ארנון שץ ,מפרק

אור ריגלר ,מפרק
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רהיטי ד .חזן בע"מ

לחמן ייעוץ בע"מ

(ח"פ )51-352259-9

(ח"פ )51-386383-7

(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  ,26.12.2011התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דניאל חזן ,מרח' האיריס  ,9מעלות תרשיחא ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.6.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב חיים לחמן,
מרח' סביון  ,22מתן ,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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
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 חזן ,מפרק

דב חיים לחמן ,מפרק

שי מג"ש בע"מ

אוביט סולושנס בע"מ

(ח"פ )51-299732-1

(ח"פ )51-568848-9

(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  ,23.3.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מיקי גלבוע ,מיישוב קידר  ,1מעלה אדומים ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.7.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן ירקוני ,מרח'
בן גוריון  ,44רמת 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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
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.

מיקי גלבוע ,מפרק

אורן ירקוני ,מפרק
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גן מגדל שלום מסעדה בע"מ

דון מילקו רשת מסעדות בע"מ

(ח"פ )51-331677-8

(ח"פ )51-283843-4

(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  ,3.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נוי אילן ,מרח'
אחד העם  ,9תל אביב ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.6.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף אסולין ,מרח'
יגאל אלון  ,65תל 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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
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.

נוי אילן ,מפרק

אסף אסולין ,מפרק

או .פי  -איי.איי .בע"מ

גרר עמר בע"מ

(ח"פ )51-286889-4

(ח"פ )51-426870-5

(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  ,15.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן סלע,
מרח' יהודה הלוי  ,9תל אביב ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.7.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן עמר ,מרח'
יהודה הלוי  ,5אשדוד ,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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.7.2020
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.

ערן סלע ,מפרק

ערן עמר ,מפרק
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