רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"ח באב התשע"ה

7093
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מינוי

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית

לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א1971-

לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד),
התשנ"ו1966-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת המשטרה [נוסח חדש],
התשל"א ,11971-אני ממנה כל קצין מיחידת דרור בשירות
בתי הסוהר ומפקד משמרת שאינו קצין מהיחידה האמורה,
להשתמש בסמכויות שוטר ,לצורך ביצוע חיפוש חיצוני באסיר
של מתן דגימה של אוויר באמצעות בדיקת נשיפה בכפוף לאלה:
( )1הדגימה נדרשת במסגרת בדיקת היתכנות לבחינת יכולות
אף אלקטרוני לגילוי גוף זר בגופו של אסיר החשוד בהברחת
סמים וחפצים אסורים אחרים בגופו (להלן  -המחקר);

בתוקף סמכותי לפי סעיף (20ג) לחוק הסכמים לנשיאת
עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו ,11996-אני
משנה את אזור מינויה של מירה לחיאני ,מספר רישום ,7302
עובדת סוציאלית בשירות למען הילד ,כך שבמקום אזור "תל
אביב והמרכז" 2יבוא אזור "חיפה והצפון" לפי החוק האמור.
ו' באדר התשע"ה ( 25בפברואר )2015
(חמ -3-2769ה)1

( )2הדגימה נערכת בהסכמה בכתב של האסיר הנבדק;
( )3מי שמונה לפי כתב מינוי זה הוכשר לסמכות הניתנת לו.
משך המינוי ,חצי שנה ממועד חתימתו או עד סיום המחקר
לפי המוקדם מביניהם.
ו' באב התשע"ה ( 22ביולי )2015
(חמ -3-602ה)1

1

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .390

מינוי מפקחי עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק ארגון הפיקוח על העבודה,
התשי"ד ,11954-אני ממנה את איהאב אליאס ואת אהוד פטרסקו
(אאוג'ן) ,עובדי משרד הכלכלה ,למפקחי עבודה לעניין הפיקוח
על החוק האמור וההוראות שמכוחו ,וכן על חוק עבודת הנוער,
התשי"ג ,21953-חוק עבודות נשים ,התשי"ד ,31954-ופקודת
תאונות ומחלות משלח-יד (הודעה).41945 ,

1
2

מינוי עובדות סוציאליות

לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד
היילוד) ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (20ג) לחוק הסכמים לנשיאת
עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו ,11996-אני
מסמיך את המפורטות להלן לעובדות סוציאליות לפי חוק
הסכמים לנשיאת עוברים באזור תל אביב והמרכז:
אנג'ל סקיס ,מס' רישום  11647באזור תל אביב והמרכז;
תמרה חגי ,מס' רישום  18132באזור תל אביב והמרכז;
ליהיא ריבלין ,מס' רישום  13941באזור תל אביב והמרכז.
ו' אדר התשע"ה ( 25בפברואר )2015
(חמ -3-2769ה)1

תוקף המינוי כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם.
י"א בתמוז התשע"ה ( 28ביוני )2015
(חמ -3-150ה)1

1
2
3
4

אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;202התשמ"ב ,עמ' .162
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;115י"פ התשנ"ד ,עמ' .2960
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;154י"פ התשט"ו ,עמ' .156
ע"ר  ,1945עמ'  ;62י"פ התשט"ו ,עמ' .156

הסמכת נותני אישור
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח ,11968-אני מסמיך את איהאב אליאס ואת אהוד
פטרסקו (אאוג'ן) ,עובדי משרד הכלכלה ,לנותני אישור לצורך
מתן רישיון עסק או היתר זמני לפי החוק האמור.
תוקף ההסמכה כל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם.
י"א בתמוז התשע"ה ( 28ביוני )2015
(חמ -3-2495ה)1

1

אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ח ,עמ' .329

7 972

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
וממלא מקום שר הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;176התשע"א ,עמ' .84
י"פ התשע"ד ,עמ' .5785

1

בנימין נתניהו
ראש הממשלה
וממלא מקום שר הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;176התשע"א ,עמ' .84

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בהתאם לסעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את
התקן הרשמי שלהלן:
ת"י  4466חלק  - 3פלדה לזיון בטון :מוטות מצולעים ממרס
 ,2013על ידי פרסום גיליון תיקון מס'  1ופרסום גיליון תיקון
מס'  ,2מיוני .2015
גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט,
עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו ביום כ"ז בסיוון התשע"ו ( 3ביולי
.)2016
י"ט בתמוז התשע"ה ( 6ביולי )2015
(חמ -3-95ה)2
1

אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"ט ,עמ' .34

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בהתאם לסעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את
התקן הרשמי שלהלן:
ת"י  - 69מחממי מים חשמליים  -מחממים בעלי ויסות
תרמוסטטי ובידוד תרמי ,מיוני  ,2012על ידי פרסום גיליון
תיקון מס'  ,1מיוני ;2015
גיליון התיקונים יופקד במקומות המפורטים בהודעה
בדבר תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5998
התשס"ט ,עמ' .5765

ת"י  798חלק  - 2אופטיקה אופתלמית  -עדשות מוגמרות לא
חתוכות למשקפיים :דרישות לעדשות פרוגרסיביות ,על
ידי גיליון תיקון מס'  ,1ממאי .2015
גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט,
עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
כ"ד בסיוון התשע"ה ( 11ביוני )2015
(חמ -3-95ה)2
אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה

תחילתה של אכרזה זו שנה מיום פרסומה ,ואולם ת"י 69
בנוסחו ערב יום התחילה יעמוד בתוקפו שנה מיום תחילתה
למעט לעניין -
( )1סעיף " 1.5.4.1מחמם בעל מכל מצופה מלט" סעיף 3.3.3.2
"מינוי הציפויים" בדבר ציפוי מלט בלבד ונספח ג' "מכל
מצופה מלט  -דרישות ושיטות בדיקה" ,בנוסחם ערב יום
התחילה יעמדו בתקופם  180ימים מיום תחילתה;
( )2סעיף " 3.3.1.2טיב ההגנה הקתודית" בנוסחו ערב יום
התחילה יעמוד בתוקפו שנתיים מיום תחילתה.
י"א בתמוז התשע"ה ( 28ביוני )2015
(חמ -3-95ה)2
1

אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"ט ,עמ' .34

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי

אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בהתאם לסעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את
התקנים הרשמיים שלהלן:
ת"י  681חלק  - 1לולים לשימוש ביתי :דרישות בטיחות,
מפברואר  ,2010על ידי פרסום גיליון תיקון מס'  ,1מיוני
;2015
ת"י  682חלק  - 3מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש
ביתי :עריסות  -דרישות בטיחות ,מפברואר  ,2010על ידי
פרסום גיליון תיקון מס'  ,1מיוני .2015
גיליונות התיקונים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה
בדבר תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5998
התשס"ט ,עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו שנה מיום פרסומה.

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בהתאם לסעיף (8ה) לחוק התקנים ,התשי"ג,11953-
כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את התקן הרשמי
שלהלן:
ת"י  - 100קרוסין ,מפברואר  ,2005על ידי גיליון תיקון מס' 1
מיוני .2015

כ"ד בסיוון התשע"ה ( 11ביוני )2015
(חמ -3-95ה)2

1

גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט,
עמ' .5765
תחילתה של אכרזה זו  60ימים מיום פרסומה.
י"א בתמוז התשע"ה ( 28ביוני )2015
(חמ -3-95ה)2
1

אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"ט ,עמ' .34

אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בהתאם לסעיף (8ה) לחוק התקנים ,התשי"ג,11953-
כי מכון התקנים הישראלי שינה ,באישורי ,את התקן הרשמי שלהלן:
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"ט ,עמ' .34

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"ט ,עמ' .34

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:
ת"י  20חלק  - 2.11מנורות :מנורות לאקווריון ,ממרס .2007
במקומו יבוא:
ת"י  20חלק  - 2.11מנורות :מנורות לאקווריון ,ממאי .2015
ת"י  1419חלק  - 4לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :דרישות
מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה ( ,)ACSמאוקטובר .2002
במקומו יבוא:
ת"י  61439חלק  - 4לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך :דרישות
מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה ( ,)ACSממאי .2015
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"ט ,עמ' .34

7973

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
הפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים ,5998
התשס"ט ,עמ' .5765

קוסמת ,קטע מט"ש תבור-נחל תבור" ,שהחליטה עליה רשות
ניקוז ירדן דרומי ,הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח
במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה ,ואולם לעניין
ת"י  1439חלק  - 4תחילתה  60ימים מיום פרסומה.

התנגדות לפי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז ירדן
דרומי ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.

כ"ד בסיוון התשע"ה ( 11ביוני )2015
(חמ -3-95ה)4

המען להגשת ההתנגדות הוא :רשות ניקוז ירדן דרומי,
קיבוץ בית השיטה ,ד"נ גלבוע .18910

אריה מכלוף דרעי
שר הכלכלה
.,

ט"ו בסיוון התשע"ה ( 2ביוני )2015
(חמ -3-71ה)1
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית
כפר שמריהו
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק שירותי
הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-קבעתי
שהמועצה הדתית כפר שמריהו תהיה בת חמישה חברים
והרכבתי אותה כדלהלן:
שרגא מילשטיין
שושנה ברנע
שמואל כהן
מוסה אליאנס

הסמכת ממונה
לפי תקנות החומרים המסוכנים (יבוא ויצוא פסולת חומרים
מסוכנים) ,התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לתקנות החומרים המסוכנים
(יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים) ,התשנ"ד( 11994-להלן -
התקנות) ,אני מסמיך את אורית אוזן לממונה לעניין התקנות ,כל
עוד היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.
כ"ה בתמוז התשע"ה ( 12ביולי )2015
(חמ -3-2518ה)1

גד יצחקי.
תוקף המינוי מיום כ"ט בתמוז התשע"ה ( 16ביולי .)2015

1

כ"ט בתמוז התשע"ה ( 16ביולי )2015
(חמ -3-140ה)1
1

הסמכה למנהל

דוד אזולאי
השר לשירותי דת
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ח ,עמ' .648

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-שתכנית מס' " 11-8982נחל
שעלב בקטע גרופית-יוטבתה" ,שהחליטה עליה רשות ניקוז
ערבה ,הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי
הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
התנגדות לפי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז ערבה,
בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.

לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים),
התשנ"א1990-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות רישוי עסקים (סילוק
פסולת חומרים מסוכנים) ,התשנ"א ,11990-אני מסמיך את אורית
אוזן ,למנהלת לעניין התקנות האמורות ,כל עוד היא משמשת
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.
כ"ז בתמוז התשע"ה ( 14ביולי )2015
(חמ -3-828ה)1
דוד לפלר
המנהל הכללי של
המשרד להגנת הסביבה
1

המען להגשת ההתנגדות הוא :רשות ניקוז ערבה ,ד"נ ערבה
תיכונה  ,86825מרכז ספיר.
ט"ו בסיוון התשע"ה ( 2ביוני )2015
(חמ -3-71ה)1
1

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;4התשס"ו ,עמ' .351

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-שתכנית מס' " 9-8994נחל
1

ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;4התשס"ו ,עמ' .351
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אבי גבאי
השר להגנת הסביבה
ק"ת התשנ"ד ,עמ'  ;1152התשס"ה ,עמ' .916

ק"ת התשנ"א ,עמ' .22

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,11941 ,
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
הנגידה ,תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 308ציות
ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי" (להלן  -ההוראה) ,בחוזר
מס' ח ,2459-06-ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראה הוא
לא יאוחר מיום כ"ט בטבת התשע"ו ( 1בינואר .)2016
ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ )3-3537

1

דוד זקן
המפקח על הבנקים
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,

לפי פקודת הבנקאות1941 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
 ,11941אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
ובאישור הנגידה ,תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס'
" - 313מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים" (להלן
 ההוראה) ,בחוזר מס' ח( 2466-06-להלן  -החוזר) ,ולפיומועד תחילת התיקונים להוראה ביום כ"ט בטבת התשע"ו (1
בינואר  ;)2016ואולם לפי הסדר המעבר שבסעיף  7לחוזר ,לעניין
ההגדרה "הון" ,כתיקונה בסעיף  3לחוזר ,יחול האמור להלן :הון
רובד  1כאמור בהגדרת ההון ,בתוספת הון רובד  ,2כפי שפורסם
בדוחות הכספיים ליום י"ט בטבת התשע"ו ( 31בדצמבר .)2015
תוספת זו תופחת בשיעורים שווים ,על פני  12רבעונים ,עד
לאיפוסה ביום כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר .)2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
 ,11941אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
ובאישור הנגידה ,תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס'
" - 425דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים" (להלן
 ההוראה) ,בחוזר מס' ח ,2471-06-ולפיו מועד תחילתהתיקונים להוראה ביום י"ט באדר א' התשע"ו ( 28בפברואר
 ,)2016בהתייחס לדוחות השנתיים של שנת .2015
ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ )3-3537

1

ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ )3-3537

1

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,

דוד זקן
המפקח על הבנקים
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
 ,11941אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
ובאישור הנגידה ,תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 454
 "פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור" (להלן  -ההוראה),בחוזר מס' ח ,2472-06-ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראה
ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו ( 1באפריל .)2016

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
 ,11941אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
ובאישור הנגידה ,תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס'
" - 411מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות" (להלן
 ההוראה) ,בחוזר מס' ח( 2467-06-להלן  -החוזר) ,ולפיומועד תחילת התיקונים להוראה ביום פרסומו של החוזר באתר
האינטרנט של בנק ישראל.
ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ )3-3537

1

דוד זקן
המפקח על הבנקים
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ )3-3537

1

דוד זקן
המפקח על הבנקים
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית גדרה ,בישיבתה מיום ז' בתשרי
התשע"א ( 15בספטמבר  )2010את עורך הדין אלעד שרעבי
ליושב ראש ועדת ערר במקום ענת לרנר.2

דוד זקן
המפקח על הבנקים
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

י"ג בסיוון התשע"ה ( 31במאי )2015
(חמ -3-265ה)1

לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות, 1941 ,
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
הנגידה ,תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " 423שירות
המסלולים" (להלן  -ההוראה) ,בחוזר מס' ח ,2474-06-ולפיו
מועד תחילת ההוראה ביום כ' בטבת התשע"ו ( 1בינואר ,)2016
למעט סעיף  6להוראה שתחילתו ביום ט"ז באב התשע"ה (1
באוגוסט .)2015

יואל גמליאל
ראש המועצה המקומית גדרה

1

ג' באב התשע"ה ( 19ביולי )2015
(חמ )3-3537

1

דוד זקן
המפקח על הבנקים
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

1
2

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשס"ו ,עמ' .117

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
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מינתה המועצה המקומית גדרה ,בישיבתה מיום י"א באייר
התשע"ב ( 3במאי  )2012את הדס פרנק לחברה בוועדת הערר.
י"ג בסיוון התשע"ה ( 31במאי )2015
(חמ -3-265ה)1
יואל גמליאל
ראש המועצה המקומית גדרה

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 25359-06-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דובוליק בע"מ ,ח"פ ,51-322756-1
והמבקשת :לימור גוטפריד ,ע"י ב"כ עו"ד יצחק עוקשי,
מרח' דרך הבנים  ,82ת"ד  ,554פרדס–חנה-כרכור ,נייד
 ,052-6619607פקס' .03-7624669
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.12.2015בשעה .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 מיום .1.11.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יצחק עוקשי ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 25393-06-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ל.ש .שרלוט בע"מ ,ח"פ ,51-114544-3
והמבקשת :אורנה אמסלם ,ע"י ב"כ עו"ד יצחק עוקשי,
מרח' דרך הבנים  ,82ת"ד  ,554פרדס–חנה-כרכור ,נייד
 ,052-6619607פקס' .03-7624669
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.12.2015בשעה .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 מיום .1.11.2015
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יצחק עוקשי ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 825206-07-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עידן מ.ש.צ  -מיכון משרדי בע"מ ,ח"פ
,51-163236-6
והמבקש :מרדכי שוחט ,ע"י ב"כ עו"ד און תבור ,מרח'
היצירה ( 3בנין ש.א.פ) ,רמת גן.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.7.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.12.2015בשעה .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.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
און תבור ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 38458-03-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אשכולות בנייה וניהול פרויקטים
בע"מ ,ח"פ ,51-417815-1
והמבקש :עו"ד אופיר דידי ,בתוקף תפקידו כמפרק זמני
של החברה ,מרח' הבנקים  ,13חיפה ,טל'  ,04-8555563פקס'
.04-8555567
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.3.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.10.2015בשעה .10.00
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
.5.10.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אופיר דידי ,עו"ד
המפרק הזמני

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 46069-07-15

פר"ק 36941-06-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת צירוס בע"מ ,ח"פ ,51-354330-6

ובעניין פירוק חברת א.מ.י התקנות ושרות בע"מ (בהקפאת
הליכים) ,ח"פ ,51-120295-4

והמבקשים :מוחמד קבהא ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד עוקבה
קבהא ,ת"ד  ,202עין אל סהלה .3002800
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.10.2015בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .30.9.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עוקבה קבהא ,עו"ד
בא כוח המבקשים

והמבקש :עו"ד אמיר פלמר  -בתוקף תפקידו כמפרק זמני
של החברה ,מדרך בן גוריון ( 1מגדל ב.ס.ר  ,2קומה  ,)25בני ברק
 ,51201טל'  ,03-3730630פקס' .03-3730650
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.7.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 1.11.2015בשעה .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 למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אמיר פלמר ,עו"ד
המפרק הזמני

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 39930-06-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נופר ב.ש תעשיות מתכת בע"מ ,ח"פ
,51-313039-3
והמבקש :מיכאל קלבנוב ,ע"י ב"כ עו"ד רואי נגריס ו/
או מרים פורת ו/או לילך לגזיאל ו/או חופית מדר ,מדרך
מנחם בגין  ,65בית א.ש.ר.א ,ת"ד  ,51273תל אביב  ,67138טל'
 ,03-6968888פקס' .03-6968887
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 20.10.2015בשעה .8.30

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 48713-07-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ראדום מערכות תעופה בע"מ (בפירוק
זמני) ,ח"פ ,51-143034-0
והמבקשים :המפרקים הזמניים של החברה :עו"ד אמיר
פלמר ,מדרך בן גוריון ( 1מגדל ב.ס.ר  ,2קומה  ,)25בני ברק ,51201
טל'  ,03-3730630פקס'  ,03-3730650ועו"ד ירון אלכאוי ,ממשרד
גורניצקי ושות' ,עורכי דין ,שד' רוטשילד  ,45תל אביב ,טל'
 ,03-7109191פקס' .03-5606555

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.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.7.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.10.2015בשעה .9.00

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.1.10.2015

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.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רואי נגריס ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ירון אלכאוי ,עו"ד אמיר פלמר ,עו"ד
המפרקים הזמניים
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 66620-12-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אל.אר.אס .אורטו בע"מ ,ח"פ
,51-381743-7
והמבקשת :חברת מיט"ג היי-טק ונצ'רס בע"מ ,ע"י ב"כ
עו"ד דוד אמסלם ,מרח' המייסדים  ,22/2ת"ד  ,756נהריה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.12.2014הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.9.2015בשעה .10.00
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 12.00
ביום .27.8.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד אמסלם ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 53424-05-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מרווה בגליל מרכז בריאות ()1999
בע"מ ,ח"פ ,51-275851-7
והמבקש :משה סורוקה ,ע"י ב"כ עו"ד תומר אברהמי ,רח'
ברקוביץ  ,4ת"ד  ,33111תל אביב .6133002
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.5.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 13.10.2015בשעה .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 למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  3.10.2015בשעה
.12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
תומר אברהמי ,עו"ד
בא כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 37836-06-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נסים אבו סאלח בניה ופיתוח בע"מ,
ח"פ ,51-394062-7
והמבקשים :באסם חואורה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד עוקבה
קבהא ,ת"ד  ,202עין אל סהלה .3002800
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.11.2015בשעה .10.00
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.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .10.10.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עוקבה קבהא ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 14245-07-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שחפ ( -ג.י ).פתרונות מחשוב
ואינטרנט בע"מ ,ח"פ ,51-378146-8
והמבקש :שלמה אלבז ,ע"י ב"כ עו"ד א' דגני ,ממשרד דגני
שפירא ושות' ,עורכי דין ,רח' הלל יפה  ,23חדרה .3842402
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.7.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.10.2015בשעה .11.00
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  16.00ביום
.4.10.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
א' דגני ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 40561-07-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דקל מחסני ערובה בע"מ ,ח"פ ,51-069248-6

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

והמבקשת :איי.איי .איתמר השקעות בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד
אורי סורוקר ,מרח' ויצמן  ,4תל אביב ,טל'  ,03-6963699פקס'
.03-6963688

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

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.7.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.10.2015בשעה .11.00

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

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.
אורי סורוקר ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה

מרב ניב גבע ,עו"ד ,מפרקת

עדשה אינטרנט בע"מ
(ח"פ )51-291657-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל מימון ,מרח' נורית ,14
עומר ,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.
אייל מימון ,מפרק

אמיון תוכנה בע"מ
(ח"פ )51-430653-9

ליסינג (ה.ר.צ.ל.י.ה) השרון בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-234816-0

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל מנחם שטיין ,מרח'
שנקר  ,5הרצליה  ,46733למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן גולן ,מרח' הנחושת ,6
תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ערן גולן ,מפרק

אפטיב סולושנס בע"מ
(ח"פ )51-283332-8

גרנדקום בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-236699-8

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרב ניב–גבע ,אצל
אפרתי ,גלילי ושות' ,עורכי דין ,רח' ויסוצקי  ,6תל אביב ,למפרקת
החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל רוטהייזר ,מרח' הכשרת
היישוב  ,9ראשון לציון ,טל'  ,03-9537800למפרק 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  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

אייל רוטהייזר ,מפרק

שלמה פלדמן ,מפרק

דלקסן מחזור בע"מ

סאן טים לגגות בע"מ

(ח"פ )51-494479-2

(ח"פ )51-467114-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.4.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אירנה רבינוביץ ,מרח'
גיבורי ישראל  ,7נתניה ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל בורובסקי,
ממשרד שבלת ושות' ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב ,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.

אירנה רבינוביץ ,עו"ד ,מפרקת

מיכל בורובסקי ,עו"ד ,מפרקת

סאג אינטרטירייד בע"מ

יו-אר אלבו ( )2003בע"מ

(ח"פ )51-414376-7

(ח"פ )51-345482-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.5.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלכסנדר בורוכוביץ',
מרח' אורי צבי גרינברג  ,11/70תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.6.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון אלבו ,מרח'
יוסף שכטר  ,8חיפה ,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.

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.

אלכסנדר בורוכוביץ' ,עו"ד ,מפרק

אהרון אלבו ,מפרק

פלדמן פחמי אפריקה בע"מ

שבירו ניהול מרכז אגמים בע"מ

(ח"פ )51-511848-7

(ח"פ )51-516000-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה פלדמן ,מרח' טרומן ,8
רמת גן ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונית שבירו ,מרח'
בן גוריון  ,2רמת גן ,למפרקת החברה.

7 980

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

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 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.

רונית שבירו ,עו"ד ,מפרקת

ארן פלשקס ,עו"ד ,מפרק

נטלי ידע טף בע"מ

קבוצת ידע תקשורת בע"מ

(ח"פ )51-479144-1

(ח"פ )51-323043-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל פוקס-חנינה,
מרח' רמז  ,25גדרה ,טל'  ,08-8597111למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן אליעזר ,אצל עו"ד
פוריה גפן ,רח' ביאליק  ,11קרית אונו  ,5520311למפרקת 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 תהנ"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.

מיכל פוקס-חנינה ,עו"ד ,מפרקת

קרן אליעזר ,מפרקת

אנימוי אינטרנשיונל בע"מ

ביט טו גו בע"מ

(ח"פ )51-458601-5

(ח"פ )51-420019-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בנימין אדר ,מרח'
קפלן  ,17תל אביב  ,64734טל'  ,03-6090538למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל צרפתי ,מרח'
לשם  ,7פתח תקוה ,למפרקת 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 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.

בנימין אדר ,עו"ד ,מפרק

מיכל צרפתי ,עו"ד ,מפרקת

גמדא סחר בע"מ

שץ עיצובים בע"מ

(ח"פ )51-048283-9

(ח"פ )51-509370-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארן פלשקס ,ממשרד
ש' בירן ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,למפרק
החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל שץ בן שימול ,ת"ד ,3011
כפר יחזקאל  ,1892500למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,
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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 המפרקת 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.

יעל שץ בן שימול ,מפרקת

ריימונד אליס ,מפרק

קינטיס בע"מ

אופיקה סרצ' בע"מ

(ח"פ )51-434437-3

(ח"פ )51-470786-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ואנה לנדאו ,מרח' ברק ,19
תל אביב ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנן הדס ,מרח' היהלום ,47
תל מונד ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  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.

ג'ואנה לנדאו ,מפרקת

ארנן הדס ,מפרק

קליפקיוב בע"מ

מדיסל שרותי רפואה בע"מ

(ח"פ )51-460468-5

(ח"פ )51-362640-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינב בורשטיין ,מרח'
דויד ילין  ,22תל אביב ,טל'  ,052-6070885למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל נמיר ,מרח'
מנחם בגין  ,125תל אביב ,למפרק החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  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.

עינב בורשטיין ,עו"ד ,מפרקת

איל נמיר ,עו"ד ,מפרק

מנורן בע"מ

חניבעל בניה והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-352128-6

(ח"פ )51-263657-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריימונד אליס ,מקיבוץ
הזורע  ,36581טל'  ,052-3990462למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.5.1998התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שולמית אברג'יל ,מרח'
כיכר נוימן  ,1בית שמש ,למפרקת החברה.
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ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  10ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

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

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

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

שולמית אברג'יל ,עו"ד ,מפרקת

אילן ישעיהו ,מפרק

כפור חברה לשווק קרח בתל–אביב וסביבותיה בע"מ

קוסו איתן בע"מ

(ח"פ )51-049296-0

(ח"פ )51-442774-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.6.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צחי פלג ,מרח'
הנצי"ב  ,39תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.

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

צחי פלג ,עו"ד ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

אלבא בית יזמות בע"מ

פלג נציגויות מסחר שיווק ותעשיות  1981בע"מ

(ח"פ )51-434502-4

(ח"פ )51-089017-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב צייגר ,מרח'
ח'ורי  ,2מגדל הנביאים ,חיפה  ,3304508טל'  ,073-7433358למפרק
החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.

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

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

יעקב צייגר ,עו"ד ,מפרק

פרודי לינק בע"מ

אר קום ניהול חניונים בע"מ

(ח"פ )51-452789-4

(ח"פ )51-266043-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן ישעיהו ,אצל עו"ד
רונן פריד ,רח' המדע  ,1רחובות  ,76703למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק 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 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.

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

זקי דיאב ,עו"ד ,מפרק

קייטרינג יערה בע"מ

אול סטאר קייטנות ספורט בע"מ

(ח"פ )51-407087-9

(ח"פ )51-157748-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זקי דיאב ,מרח'
קרמניצקי  ,14תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

זקי דיאב ,עו"ד ,מפרק

פייננסלוג'יק בע"מ

אבי נאמן ניהול ( )2003בע"מ

(ח"פ )51-413189-5

(ח"פ )51-339784-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון משה כרמל ,למפרק
החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי נאמן ,מרח' הדר ,2
הרצליה ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק ,לידי עו"ד גיל סומך ,רח' תובל  ,5תל אביב.

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

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

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

אלון משה כרמל ,מפרק

אבי נאמן ,עו"ד ,מפרק

דליות דליה בע"מ

מרכז קאסם לספורט בע"מ

(ח"פ )51-240049-0

(ח"פ )51-341452-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.7.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זקי דיאב ,מרח'
קרמניצקי  ,14תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עאמר עומר ,ת"ד ,307
כפר קאסם ,למפרק החברה.
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ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

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.

עאמר עומר ,מפרק

יעקב אלעד ,עו"ד ,מפרק

ב י מ שיווק ופיתוח עסקי בע"מ

גיא ,יהב ,אודם ,גנזבורג ושות' חברת רואי חשבון

(ח"פ )51-376968-7

(ח"פ )51-219772-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק ,מת"ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יהב ציון ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,74תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

טל מייק ,עו"ד ,מפרק

יהב ציון ,רו"ח ,מפרק

א .א.אגם שירותי ניקיון בע"מ

נתיב מלב אל לב

(ח"פ )51-365259-4

(ח"פ )51-371061-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון אלון ,מרח'
התקשורת  ,7אשדוד ,טל'  ,08-8502282למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילה לידר ,מרח' ריינס ,4
רעננה ,למפרקת 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  7ימים 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.

שמעון אלון ,עו"ד ,מפרק

גילה לידר ,מפרקת

נוירוקיפר טכנולוגיות בע"מ

ארט אבטו בע"מ

(ח"פ )51-463496-3

(ח"פ )51-280372-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אלעד ,יועץ
משפטי של טרגטק מרכז יזמות ,רח' הגביש 4א ,נתניה ,למפרק
החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דפנה מנגד ,מרח'
דולפין  ,10בת ים ,למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,
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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 המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דפנה מנגד ,עו"ד ,מפרקת

ש.י.ר.א .מאור א.מרכז בע"מ
(ח"פ )51-206463-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.7.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדי יוסיפוב ,מרח'
האלה  ,3/3טירת הכרמל ,טל'  ,054-9173699למפרק 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.
גדי יוסיפוב ,עו"ד ,מפרק

שרגנהיים בע"מ
(ח"פ )51-146915-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי ליזרוביץ ,מרח'
משה לוי  ,11ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי ליזרוביץ ,עו"ד ,מפרק

גלובאל דיינמיק עסקים בע"מ
(ח"פ )51-480563-9

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,10.9.2015בשעה  ,11.00בחדר
הישיבות ,משרדי שבלת ושות' ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק
לחברה מטעם הנושים.
ריצ'רד רוברטס ,עו"ד
בא כוח החברה
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יורוונצ'ורס בע"מ
(ח"פ )51-223739-7

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  ,11.10.2015בשעה  ,10.00בחדר הישיבות,
משרדי שבלת ושות' ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק
לחברה מטעם הנושים.
ריצ'רד רוברטס ,עו"ד
בא כוח החברה

ראשן  1991בע"מ
(ח"פ )51-162349-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג( 1983-להלן  -פקודת החברות),
כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום
 ,13.7.2015התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
על ידי נושים לפי סעיף  323לפקודת החברות ,ולמנות את עו"ד
ריצ'רד רוברטס ,מרח' ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון ,תל אביב ,למפרק
החברה.
היות שבאסיפת נושים של החברה שהתקיימה ביום
 ,13.7.2015אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
מטעם הנושים ,לא הופיע אף נושה אחד של החברה ,מונה
עו"ד רוברטס למפרק החברה לפי החלטת האסיפה הכללית
הנ"ל ,מכוח סעיף (325ב) לפקודת החברות.
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.
ריצ'רד רוברטס ,מפרק

הנדון תעשיות בע"מ
(ח"פ )51-098664-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג( 1983-להלן  -פקודת החברות),
כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום
 ,13.7.2015התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
על ידי נושים לפי סעיף  323לפקודת החברות ,ולמנות את עו"ד
ריצ'רד רוברטס ,מרח' ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון ,תל אביב ,למפרק
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

היות שבאסיפת נושים של החברה שהתקיימה ביום
 ,13.7.2015אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
מטעם הנושים ,לא הופיע אף נושה אחד של החברה ,מונה
עו"ד רוברטס למפרק החברה לפי החלטת האסיפה הכללית
הנ"ל ,מכוח סעיף (325ב) לפקודת החברות.
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.
ריצ'רד רוברטס ,מפרק

טי סי פי ווי בע"מ
(ח"פ )51-162336-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג( 1983-להלן  -פקודת החברות),
כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום
 ,13.7.2015התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
על ידי נושים לפי סעיף  323לפקודת החברות ,ולמנות את עו"ד
ריצ'רד רוברטס ,מרח' ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון ,תל אביב ,למפרק
החברה.
היות שבאסיפת נושים של החברה שהתקיימה ביום
 ,13.7.2015אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
מטעם הנושים ,לא הופיע אף נושה אחד של החברה ,מונה
עו"ד רוברטס למפרק החברה לפי החלטת האסיפה הכללית
הנ"ל ,מכוח סעיף (325ב) לפקודת החברות.
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.
ריצ'רד רוברטס ,מפרק

ארמון חמרי בנין בע"מ
(ח"פ )51-154513-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג( 1983-להלן  -פקודת החברות) ,כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,13.7.2015
התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון על ידי נושים
לפי סעיף  323לפקודת החברות ,ולמנות את עו"ד ריצ'רד רוברטס,
מרח' ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון ,תל אביב ,למפרק החברה.
היות שבאסיפת נושים של החברה שהתקיימה ביום
 ,13.7.2015אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
מטעם הנושים ,לא הופיע אף נושה אחד של החברה ,מונה
עו"ד רוברטס למפרק החברה לפי החלטת האסיפה הכללית
הנ"ל ,מכוח סעיף (325ב) לפקודת החברות.

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

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.
ריצ'רד רוברטס ,מפרק

סי איץ' אס מדיקל מסקס בע"מ
(ח"פ )51-162348-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג( 1983-להלן  -פקודת החברות),
כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום
 ,13.7.2015התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
על ידי נושים לפי סעיף  323לפקודת החברות ,ולמנות את עו"ד
ריצ'רד רוברטס ,מרח' ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון ,תל אביב ,למפרק
החברה.
היות שבאסיפת נושים של החברה שהתקיימה ביום
 ,13.7.2015אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
מטעם הנושים ,לא הופיע אף נושה אחד של החברה ,מונה
עו"ד רוברטס למפרק החברה לפי החלטת האסיפה הכללית
הנ"ל ,מכוח סעיף (325ב) לפקודת החברות.
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.
ריצ'רד רוברטס ,מפרק

ולנטינו מילנו בע"מ
(ח"פ )51-089325-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג( 1983-להלן  -פקודת החברות),
כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום
 ,13.7.2015התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
על ידי נושים לפי סעיף  323לפקודת החברות ,ולמנות את עו"ד
ריצ'רד רוברטס ,מרח' ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון ,תל אביב ,למפרק
החברה.
היות שבאסיפת נושים של החברה שהתקיימה ביום
 ,13.7.2015אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
מטעם הנושים ,לא הופיע אף נושה אחד של החברה ,מונה
עו"ד רוברטס למפרק החברה לפי החלטת האסיפה הכללית
הנ"ל ,מכוח סעיף (325ב) לפקודת החברות.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ריצ'רד רוברטס ,מפרק

ספדוק בע"מ
(ח"פ )51-151213-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג( 1983-להלן  -פקודת החברות),
כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום
 ,13.7.2015התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון
על ידי נושים לפי סעיף  323לפקודת החברות ,ולמנות את עו"ד
ריצ'רד רוברטס ,מרח' ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון ,תל אביב ,למפרק
החברה.
היות שבאסיפת נושים של החברה שהתקיימה ביום
 ,13.7.2015אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק
מטעם הנושים ,לא הופיע אף נושה אחד של החברה ,מונה
עו"ד רוברטס למפרק החברה לפי החלטת האסיפה הכללית
הנ"ל ,מכוח סעיף (325ב) לפקודת החברות.
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.
ריצ'רד רוברטס ,מפרק

העמותה לקידום חינוך ציוני בחולית
(ע"ר )58-049868-1
(בפירוק מרצון)

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  ,29.6.2015התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד טל שפרנט ,מרח' קרליבך  ,1תל–אביב-
יפו ,טל'  ,03-6910022נייד  ,054-7431303למפרק 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.
טל שפרנט ,עו"ד ,מפרק

פורום הנוער הישראלי  -אשדוד
(ע"ר )58-041690-7

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  ,5.7.2015התקבלה החלטה לפרק את העמותה
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מרצון ולמנות את עו"ד שבי מיכאלי ,מרח' השלושה  ,2קומה
 ,25תל אביב ,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.
שבי מיכאלי ,עו"ד ,מפרק

נכסי יעקב ורחל בע"מ
(ח"פ )51-017596-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של בעלי המניות
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.7.2015התקבלה החלטה
במניין חוקי להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר
את מינויו של המפרק.
ליאון גולדברג ,מפרק

נכסי תנובה בע"מ
(ח"פ )51-094646-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על החלפת מפרק
נמסרת בזה הודעה כי באסיפת בעלי המניות של החברה
הנ"ל מיום  ,20.7.2015הוחלט למנות את עו"ד אריאל שחר ,אצל
עו"ד ש .פרידמן ושות' ,רח' ויצמן  ,2תל אביב ,למפרק החברה,
במקומו של עו"ד גיל הרמן ,אשר שימש כמפרק החברה עד
מועד קבלת החלטת בעלי המניות הנ"ל.
אריאל שחר ,עו"ד ,מפרק

סנפרוסט פיתוח ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-086020-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על החלפת מפרק
נמסרת בזה הודעה כי באסיפת בעלי המניות של החברה
הנ"ל מיום  ,20.7.2015הוחלט למנות את עו"ד אריאל שחר ,אצל
עו"ד ש .פרידמן ושות' ,רח' ויצמן  ,2תל אביב ,למפרק החברה,
במקומו של עו"ד גיל הרמן ,אשר שימש כמפרק החברה עד
מועד קבלת החלטת בעלי המניות הנ"ל.
אריאל שחר ,עו"ד ,מפרק

ס.ב.ק .סנפרוסט בתי קרור בע"מ
(ח"פ )51-133686-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על החלפת מפרק
נמסרת בזה הודעה כי באסיפת בעלי המניות של החברה
הנ"ל מיום  ,20.7.2015הוחלט למנות את עו"ד אריאל שחר ,אצל
עו"ד ש .פרידמן ושות' ,רח' ויצמן  ,2תל אביב ,למפרק החברה,

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

במקומו של עו"ד גיל הרמן ,אשר שימש כמפרק החברה עד
מועד קבלת החלטת בעלי המניות הנ"ל.
אריאל שחר ,עו"ד ,מפרק

סאטורן השקעות ומימון ( )1997בע"מ
(ח"פ )51-247860-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר החלפת מפרק ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  332לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה הכללית של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.7.2015התקבלה החלטה להחליף את
המפרק שלומי עקירב ,מרח' יאיר שטרן  ,36קרית אונו ,ולמנות
במקומו את עו"ד אהוד שניידר ,מרח' ראול ולנברג  ,2רמת
החייל ,תל אביב ,למפרק החברה.

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 1501/09
שם החייבת :המנוחה חנה רפאלי.
שם המנהל המיוחד :עו"ד רמי קוגן.
ניתנת בזה הודעה ,על ידי המנהל המיוחד לנכסי החייבת,
בדבר חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייבת שהגישו
תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.
סוג הדיבידנד ושיעורו:

נושה בדין קדימה .100% -

		 נושה בדין רגיל .0.03% -
הדיבידנד יחולק בחלוף  45ימים ממועד פרסום הודעה זו
ובכפוף לכל דין.
לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייבת
זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף כלשהם מהחייבת ו/או
מבעל התפקיד במסגרת תיק פשיטת הרגל או בכלל.
רמי קוגן ,עו"ד ,מנהל מיוחד

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.
אהוד שניידר ,עו"ד ,מפרק

קדם אבוקדו גל
(ש"מ )55-020931-6

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי -
( )1השותף המוגבל קדם הדרים בע"מ ,ח"פ  ,51-101685-9מרח'
רוטשילד  ,12נס ציונה  ,7408205העבירה ביום ,11.6.2015
לשותף המוגבל מיטבל אבוקדו ,ש"מ  ,55-001617-4ת"ד
 ,90000ראש פינה  ,12100את חלקה בשותפות (המבטא
 49.5%מהשותפות) ,סך ההשקעה  823.998ש"ח;
( )2השותף המוגבל קדם הדרים בע"מ ,ח"פ ,51-101685-9
מרח' רוטשילד  ,12נס ציונה  ,7408205חדל להיות שותף
בשותפות.
נופר רוז-דוד ,עו"ד
באת כוח השותפות

ש.ד.א .תבלינים קיבוץ שדה אליהו
(ש"מ )55-000886-6

הודעה בדבר שינויים בפרטי השותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,1.1.2013
השותף המוגבל ביו בי מערכות ביולוגיות ,ש"מ ,55-000739-7
העביר בלא תמורה את מלוא חלקו כשותף מוגבל בשותפות
לשותף המוגבל ,שדה אליהו חקלאות אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ ,מס' אגודה .57-005619-2
אבידן רם ,עו"ד
בא כוח השותפות

ילקוט הפרסומים  ,7093כ"ח באב התשע"ה13.8.2015 ,

הודעה על חלוקת דיבידנד
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 2299/07
שם החייב :אליאס בליכי (בליקי).
שם הנאמן ומענו :עו"ד מיכאל רוהר ,מרח' אחד העם  ,9ת"ד
 ,29341תל אביב .61292
סוג הדיבידנד :נושים רגילים.
אחוז הדיבידנד :כ–( 25%לפי הסדרים פרטניים עם הנושים).
מיכאל רוהר ,עו"ד ,נאמן

הודעה על תשלום דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר 26183-09-11
שם החייבת :ילנה ז'יטניקוב.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד שרית בוטנסקי בר–רבי ,ת"ד ,816
נצרת עילית .17108
סוג הדיבידנד :נושים רגילים.
אחוז הדיבידנד 9.6% :מתביעות החוב שאושרו על ידי הנאמנת.
שרית בוטנסקי בר–רבי ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על תשלום דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה ,בתיק פש"ר 26118-09-11
שם החייב :ניקולאי ז'יטניקוב.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד שרית בוטנסקי בר–רבי ,ת"ד ,816
נצרת עילית .17108
סוג הדיבידנד :נושים רגילים.
אחוז הדיבידנד 5.9% :מתביעות החוב שאושרו על ידי הנאמנת.
שרית בוטנסקי בר–רבי ,עו"ד ,נאמנת
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הודעה לציבור ולבעלי המניות על הגשת בקשה
להחייאת חברה

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 2043/02

בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,בתיק ה"פ 63921-02-15

שם החייב :עמיחי גילגון.
שם הנאמן ומענו :עו"ד ישראל שפלר ,מרח' אבא הלל  ,7רמת גן,
טל' .03-6130920
ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייב על ידי הנאמן לנכסי
החייב בדבר חלוקת דיבידנד סופי לכל נושי החייב אשר הגישו
תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.
ישראל שפלר ,עו"ד ,נאמן

הודעה על כוונה לשלם דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 2977/08
שם החייב :איתן גרינברג.
שם הנאמן ומענו :עו"ד ישראל שפלר ,מרח' אבא הלל  ,7רמת גן,
טל' .03-6130920
ניתנת בזה הודעה בהתאם לתקנה  97לתקנות פשיטת
הרגל ,התשמ"ה ,1985-לכל נושי החייב על ידי הנאמן בדבר
חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייב אשר הגישו
תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.
סוג הדיבידנד :נושים רגילים.
ישראל שפלר ,עו"ד ,נאמן

בעניין :חברת חלקה זמנית  4בגוש  6405בע"מ ,ח"פ 51-032959-2
המבקשים :בנימין פדלון ואח' ,ע"י באי כוחם עו"ד פיני סהר
סרבי ,מרח' ויצמן  ,4בית אסיה ,קומה  ,5תל אביב ,טל'
 ,03-7520111פקס'  ,03-7520004ו/או חיים גל ,מרח' ויצמן
 ,4תל אביב ,כתובת משרדו :מרח' מנחם בגין  ,154בית קרדן,
קומה  ,3תל אביב ,טל'  ,03-6083400פקס' .03-6083553
המשיב :רשם החברות ,משרד המשפטים
ניתנת בזה הודעה לכלל הציבור ולברוך גולדמן ו/או יורשיו
ולמשה קרול ו/או יורשיו ,שהם בעלי המניות בחברה הנ"ל ,כי
המבקשים ,שהם בעלי הדירות של הבית המשותף השוכן ברח'
עין גנים  ,13פתח תקוה ,הידוע כגוש  ,6404חלקה ( 167להלן -
הבניין) ,הגישו לבית המשפט המחוזי של אזור המרכז בלוד,
בקשה לתת צו המורה לרשם החברות להחיות את החברה
ולהחזירה לפנקס רשם החברות ,כחברה פעילה.
כל מי שיש לו עניין בחברה הנ"ל ו/או בהליך המתנהל
להחייאת החברה הנ"ל ,מוזמן להגיש את עמדתו בכתב ,לבית
המשפט המחוזי מרכז  -לוד בתיק הנ"ל ,בתוך  30ימים מיום
פרסום הודעה זו.
ניתן לעיין בנוסח המלא של הבקשה וכן לצלמה ,במשרדי
באי כוח המבקשים בתיאום מראש ,בימים א' עד ה' (למעט ערבי
חג או חג) בין השעות .17.00-9.00
חיים גל ,עו"ד
פיני סהר סרבי ,עו"ד
באי כוח המבקשים

הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 1755/07

הודעה על הגשת בקשה להחייאת חברה

שם החייב :זאב מילשטיין.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד דורית לוי טילר ,מרח' אבן גבירול ,124
תל אביב .62038
ניתנת בזה הודעה כי בית המשפט המחוזי בתל אביב,
אישר בהחלטתו מיום ( ,5.12.2014בקשה  )15חלוקת דיבידנד
לנושי החייב ,בשיעור של  100%מסכום הנשייה בדין קדימה
ובשיעור של כ– 1%מסכום הנשייה הדין רגיל.
דורית לוי טילר ,עו"ד ,נאמנת

עיזבון המנוח יוסף ברלס
הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון והזמנה לנושים

בבית המשפט המחוזי בירושלים ,בתיק ה"פ 42516-06-15
בעניין :חברת גוש  6045חלקה  314בע"מ ,ח"פ 51-034635-6
המבקשים :עו"ד דניאל לבון ודב פירר ,ע"י ב"כ עו"ד דוד גולן ו/או
איליה שרייר ,מרח' הבונים  ,2רמת גן  ,52462טל' ,03-5751411
פקס' .03-5751511
המשיב :רשם החברות ,משרד המשפטים ,רח' ירמיהו  ,39ירושלים.
נמסרת בזה הודעה כי ביום  ,21.6.2015הגישו המבקשים בקשה
להחייאת החברה הנ"ל ולרישומם של המבקשים ,שהם היורשים
של הדירקטורים השותפים בחברה ,כדירקטורים של החברה.
כל מעוניין רשאי להגיש את התנגדותו ו/או עמדתו לגבי
הבקשה להחייאת החברה ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זה.

נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  99לחוק הירושה,
ניתן לקבל את המרצת הפתיחה במשרד ב"כ המבקשים,
התשכ"ה ,1965-כי ביום  ,8.6.2015התמנה עו"ד ד"ר אפרים בכתובת הנ"ל ו/או בתיק בבית המשפט.
מנדלמן ,מרח' ארלוזורוב 44א ,רמת גן  ,5248175לפי צו בית
דוד גולן ,עו"ד
המשפט לענייני משפחה בנצרת ,בת"ע  ,48300-12-14למנהל
			
בא כוח המבקשים
עיזבון המנוח הנ"ל.
____________
כל הטוען כי הוא נושה העיזבון הנ"ל ,מוזמן להודיע בכתב
תיקון טעות דפוס
ובדואר רשום למנהל העיזבון את תביעותיו מהעיזבון עם
אסמכתאות ,וזאת בתוך שלושה חודשים מיום פרסום הודעה
במינוי לפי חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה
זו.
למגורים (הוראת שעה) ,התשע"א ,2011-שפורסם בילקוט
הפרסומים  ,6387התשע"ב ,עמ'  ,2916בתאריך החתימה ,במקום
לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה.
"י"ד בשבט התשע"א ,עמ'  "1036צריך להיות "י"ד בשבט
ד"ר אפרים מנדלמן ,עו"ד ,מנהל עיזבון
התשע"ב ( 7בפברואר .")2012
(חמ )3-4427
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