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הודעה על קביעת ממלא מקום של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה קבעה בתוקף סמכותה לפי סעיף
(24ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,2כי השר אריה מכלוף דרעי ימלא
את תפקיד השר לשירותי דת במקום השר דוד אזולאי ,נוסף על
תפקידיו כשר הפנים וכשר לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל.

החוק) ,אנו ממנים בשנית את הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו
כגורם מפעיל ,לתקופה של שנה ,או עד שימונה גורם מפעיל
אחר לפי סעיף (2א) לחוק ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ד בתשרי התשע"ט ( 3באוקטובר )2018
(חמ )3-5483
איוב קרא
שר התקשורת

בהתאם לסעיף (9ב) לחוק הממשלה האמור נמסרה על כך
הודעה לכנסת ביום ו' בחשוון התשע"ט ( 15באוקטובר .)2018

מינוי ממלא מקום המדען הראשי במשרד הכלכלה
והתעשייה בנושאים מסוימים

ז' בחשוון התשע"ט ( 16באוקטובר )2018
(חמ -3-3281ה)3

1
2

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

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;168התשס"ד ,עמ' .378
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ד) לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולאחר התייעצות עם נציב שירות
המדינה ,אני מטיל על שי רינסקי ,למלא את תפקיד המדען
הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה בכל הנושאים והעניינים
שבהם המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה ,עמירם
אפלבום ,מנוע מלטפל לפי הסדר ניגוד העניינים שנערך בעניינו
ושעליו התחייב ,עד אשר תוסר המניעה.

הודעה על חילופים של חברי הכנסת
לפי חוק הכנסת ,התשנ"ד1994-
מודיעים בזה ,לפי סעיף 10א( )3לחוק הכנסת,
התשנ"ד ,11994-כי ביום ט' בחשוון התשע"ט ( 18באוקטובר
 )2018פסקה חברותו בכנסת של זוהיר בהלול ,לפי סעיף 40
לחוק–יסוד :הכנסת ,2ובמקומו בא חברת הכנסת משה מזרחי.
י"ב בחשוון התשע"ט ( 21באוקטובר )2018
(חמכ)2000325-
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התשע"ה ,עמ' .251
 2ס"ח התשי"ח ,עמ' .69

ט' בחשוון התשע"ט ( 18באוקטובר )2018
(חמ -3-1173ה)1

1

לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק הנפט,
התשי"ב ,11952-מיניתי ביום י"א באייר התשע"ח ( 26באפריל
 ,)2018את איתי חביליו לחבר מקרב עובדי המדינה במועצה
המייעצת.

מינוי סגן מנהל

תוקף המינוי לשלוש שנים.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת מס הכנסה
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את חגי טיירי ,עובד רשות המסים
בישראל ,לסגן מנהל לעניין סעיף  147לפקודה.

1

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של המוסמך.

י"א באייר התשע"ח ( 26באפריל )2018
(חמ -3-2220ה)2

1

כ"ח באב התשע"ח ( 9באוגוסט )2018
(חמ )3-768
משה כחלון
שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ה,
עמ' .52

לפי חוק החשמל ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (7א) לחוק החשמל ,התשי"ד-
( 21954להלן  -החוק) ,אני ממנה את נחמן הלמן לחבר בוועדת
עררים הפועלת לפי סעיף  7לחוק.
תוקף המינוי לשלוש שנים מהיום.
ח' בחשוון התשע"ט ( 17באוקטובר )2018
(חמ -3-182ה)2
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

בתוקף סמכותנו לפי סעיף (2א) לחוק הפצת שידורים
באמצעות תחנות שידור ספרתיות ,התשע"ב( 12012-להלן -
1

2 402

יובל שטייניץ
שר האנרגיה
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;322התשע"ב ,עמ' .526

הודעה על מינוי חבר לוועדת עררים

מינוי גורם מפעיל
לפי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות,
התשע"ב2012-

ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;286התשע"ז ,עמ' .96

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7

הודעה על מינוי חבר למועצה המייעצת

לפי פקודת מס הכנסה

1

משה כחלון
שר האוצר

1
2

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;190התשע"א ,עמ' .791

ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,
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מינוי חבר לוועדת עררים

מינוי ממונה על הגבייה

לפי חוק החשמל ,התשי"ד1954-

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (7א) לחוק החשמל ,התשי"ד1954-
(להלן  -החוק) ,ולפי סעיף (8ב) לחוק בתי הדין המינהליים,
התשנ"ב ,31992-אני מאריך לשלוש שנים נוספות את מינויו של
אהרון בר–דב לחבר בוועדת עררים הפועלת לפי סעיף  7לחוק.

בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את שלומי צדרבוים ,ממלא מקום גזבר
המועצה המקומית חריש (להלן  -המועצה) ,לתפקיד ממונה
על הגבייה ,לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק
ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב),
התשנ"ג ,31992-וגביית תשלומי חובה המגיעים למועצה
על פי כל דין ,לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין,
התשל"ז( 41977-להלן  -חוק העונשין) ,של קנסות שפסק בית
המשפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה ,לצורך גבייתם לפי
סעיף  70לחוק העונשין של קנסות בשל עבירות שהן ברירת
משפט כאמור בסעיף (228א) לחוק סדר דין פלילי [נוסח משולב],
התשמ"ב ,51982-המגיעים למועצה על פי כל דין ,ולצורך
גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 61985-להלן  -חוק העבירות המינהליות) ,של קנסות
מינהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע
לגבייה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית
לפי חוק העבירות המינהליות.

2

ח' בחשוון התשע"ט ( 17באוקטובר )2018
(חמ -3-182ה)2
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2
3

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;190התשע"א ,עמ' .791
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי חבר לוועדת עררים
לפי חוק החשמל ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (7א) לחוק החשמל,
התשי"ד( 21954-להלן  -החוק) ,ולפי סעיף (8ב) לחוק בתי הדין
המינהליים ,התשנ"ב ,31992-אני מאריך לשלוש שנים נוספות
את מינויו של יואב לויטין לחבר בוועדת עררים הפועלת לפי
סעיף  7לחוק.
ח' בחשוון התשע"ט ( 17באוקטובר )2018
(חמ -3-182ה)2
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2
3

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;190התשע"א ,עמ' .791
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

תוקף מינויו של שלומי צדרבוים לחצי שנה מיום פרסומו
ברשומות או עד לסיום כהונתו כממלא מקום גזבר ,לפי המוקדם.
ל' בתשרי התשע"ט ( 9באוקטובר )2018
(חמ -3-18ה)1

1
2
3
4
5
6

מינוי ממונה על הגבייה

ביטול מינוי קצינות מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את המינויים של הרשומות מטה
לקצינות מבחן למבוגרים ,לעניין החוק האמור:
נירית יהודה ,מס' רישום  ,234922ממחוז תל אביב;
ליאת גנור ,מס' רישום  ,332084ממחוז ירושלים.
ח' בתשרי התשע"ט ( 17בספטמבר )2018
(חמ -3-141ה)1

1

2
3

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
י"פ התשע"ח ,עמ' .4705
י"פ התשע"ח ,עמ' .4705

לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את ממלאת מקום גזברית המועצה
האזורית בני שמעון (להלן  -המועצה) ,נטע לי אביטל ,לתפקיד
ממונה על הגבייה ,לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
תקציב) ,התשנ"ג ,31992-ותשלומי חובה המגיעים למועצה
על פי כל דין ,לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין,
התשל"ז( 41977-להלן  -חוק העונשין) ,של קנסות שפסק בית
המשפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה ,לצורך גבייתם
לפי סעיף  70לחוק העונשין של קנסות בשל עבירות שהן ברירת
משפט כאמור בסעיף (228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
משולב] ,התשמ"ב ,51982-המגיעים למועצה על פי כל דין
ולצורך גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק עבירות מינהליות,
1
2
3
4
5

ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,

מרדכי כהן
המנהל הכללי
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
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התשמ"ו( 61985-להלן  -חוק העבירות המינהליות) ,של קנסות
שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגבייה כי
היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק
העבירות המינהליות.
תוקף המינוי למשך חצי שנה מיום פרסומו ברשומות או
עד סיום כהונת הממונה כממלאת מקום גזברית המועצה ,לפי
המוקדם.
ל' בתשרי התשע"ט ( 9באוקטובר )2018
(חמ -3-18ה)1
מרדכי כהן
המנהל הכללי
6

ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות),
התשל"ב1972-
בהתאם לתקנה  8לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
(רישיונות) ,התשל"ב ,11972-מתפרסמת בזה רשימת מבקשי
רישיונות:

שושני ערן

תל–אביב-יפו

חוקר פרטי

שחר גבריאל

נתיב הל"ה

חוקר פרטי

שניידר מקסים

אשקלון

חוקר פרטי

בתוך  15ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש
התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים ,לפי
המען :ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה,
התשל"ב ,²1972-ת"ד  ,34357ירושלים  ,91342או לפקס שמספרו
 ,02-6467936כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני:
.hokrimpz@justice.gov.il
כ"ג בחשוון התשע"ט ( 1בנובמבר )2018
(חמ -3-231ה)1
יהושע למברגר
יושב ראש הוועדה לרישוי לחוקרים
פרטיים ושירותי שמירה
 2ס"ח התשל"ב ,עמ' .90

סוג הבקשה

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

אבסדיד נופר-דוד

ראשון לציון

חוקר פרטי

אדרי מרדכי

תל–אביב-יפו

חוקר פרטי

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

אשכולי כותלי

תל–אביב-יפו

חוקר פרטי

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

השם

1

השם

יישוב

סוג הבקשה

יישוב

בבלי מאור

חדרה

חוקר פרטי

בן שאול יהונתן

ירושלים

חוקר פרטי

ברדה יוסי

אשבול

חוקר פרטי

גורלטנקו ויקטור

בת ים

חוקר פרטי

גיא ערן

נורדיה

חוקר פרטי

דדון אריאל מנחם

רמת ישי

חוקר פרטי

דהן הילה

רמלה

משרד לחקירות
פרטיות

וסרמן מגלי

הרצליה

חוקר פרטי

טימקובסקי פאול
פבל

באר יעקב

חוקר פרטי

טל שמעון גיל

שתולים

חוקר פרטי

מלכיאלי שניר

צור יצחק

חוקר פרטי

נוביקוב לאוניד

רחובות

חוקר פרטי

נוטע אריאל ציון

צורית

חוקר פרטי

סנדרוסי סדי

ירושלים

חוקר פרטי

רדק יותם

חיפה

חוקר פרטי

רז רונן

כפר הס

משרד לחקירות
פרטיות

ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1236התשע"ז ,עמ' .484

2 404

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 3852א
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5453התשס"ו ,עמ'  ,262מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי
לשטח לבנייני ציבור.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בירושלים ,שכ' רמת שרת ,הרחובות משה
שרת ואינו שאקי ,המזוהה כגוש  ,30193חלקה חדשה 98
בשלמות (לשעבר ח"ח  )1והמזוהה כמגרש מס'  6לפי תכנית
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001147 :התקבל ב 01/11/2018 -

3852א המאושרת ,סך הכול שטח להפקעה כ– 842מ"ר והצבוע
בצבע חום מתוחם בקו בצבע חום כהה ,כמסומן בתשריט
תכנית 3852א המאושרת ובתשריט ההפקעה.
העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים
במשרדי האגף לנכסי העירייה ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' יד3006/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,5773התשס"ח ,עמ'  ,1793מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

י"ד בחשוון התשע"ט ( 23באוקטובר )2018
(חמ )3-2
ניר ברקת
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גב,418/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7531
התשע"ז ,עמ'  ,7026מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה גבעתיים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגבעתיים ,ששטחה  1,159מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,6156חלקה  ;499הייעוד :שצ"פ.

י"ג בחשוון התשע"ט ( 22באוקטובר )2018
(חמ )3-2
רן קוניק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעתיים

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

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,המזוהה כגוש  ,6692ח"ח
 ;67 ,63מגרשים  Bו– Cבהתאם לתשריט התכנית; הייעוד:
שצ"פ ,דרך ,חניה.
כ"ה באלול התשע"ח ( 5בספטמבר )2018
(חמ )3-2
יעלה מקליס
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה יהוד-מונוסון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,22783/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,7670התשע"ח ,עמ'  ,4180מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי (להלן  -הוועדה) ,בהתאם

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,

2405

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001147 :התקבל ב 01/11/2018 -

לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך
מוצעת ושטח ציבורי פתוח (או לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה).
.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית גת ,המזוהה כ-
גוש  ,2866חלקות ;128 ,127 ,126 ,125 ,124 ,123 ,122
גוש  ,2867חלקות  ;15 ,4גוש  ,2868חלקות ( 26 ,24לשעבר
גוש  ,1563ח"ח ,40-37 ,35-33 ,31 ,30 ,28-19 ,13 ,12 ,10-1
 ;94 ,91 ,86 ,80 ,75 ,68 ,60-51גוש  ,1602ח"ח ,28-22 ,10-6
 ;121 ,40-31גוש  ,1603ח"ח ,58 ,52 ,50-37 ,35-22 ,18 ,16
 ;)62 ,59הייעוד :שטח לפארק עירוני ,דרך משולבת ודרך.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ז' בחשוון התשע"ט ( 16באוקטובר )2018
(חמ )3-2
אבירם דהרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית גת

חטיבת קרקע בכפר תבור ,המזוהה כגוש  ,17032חלקה .225
י"א בתמוז התשע"ח ( 24ביוני )2018
(חמ )3-2
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה לפי סעיף 19

אבי קרמפה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי

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' ממ2/865/ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2640
התש"ם ,עמ'  ,1995מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה יהוד-מונוסון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7677התשע"ח ,עמ'  ,4386תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית יהוד-מונוסון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
( 37/101/02/9להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5284התשס"ד ,עמ' ,2401
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית
גת (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע)
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון
והבנייה.

.2

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

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,

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

2 406

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,המזוהה כגוש  ,6696ח"ח ,38
 ,100חלקות  101 ,99בשלמות (לשעבר ח"ח  62בגוש ;)6696
גוש  ,6693ח"ח ( 17לשעבר ח"ח  56בגוש  ;)6696הייעוד:
שצ"פ ,דרך.
כ"ו בתמוז התשע"ח ( 9ביולי )2018
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

יעלה מקליס
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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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' נת/מק12/16/537/

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001147 :התקבל ב 01/11/2018 -

(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6551התשע"ג ,עמ'  ,2992מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף
 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7471התשע"ז ,עמ'  ,4595תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נתניה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
.2

העתקי התכניות מופקדים במשרדי אגף הנכסים ,עיריית
נתניה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שמשרדי
האגף פתוחים לקהל.
א' בחשוון התשע"ט ( 10באוקטובר )2018
(חמ )3-4
אלי דלל
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנתניה ,המזוהה כגוש  ,9216ח"ח  ,80בשטח
של כ– 386מ"ר שייעודה דרך ,המסומנת במפת הפקעה מס'
 169בצבע אדום.

העתק התכנית מופקד במשרדי אגף הנכסים בעיריית
נתניה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שמשרדי
האגף פתוחים לקהל.

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' פת,1254/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2889התשמ"ג ,עמ'  ,940מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,7810התשע"ח ,עמ'  ,7962תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

א' בחשוון התשע"ט ( 10באוקטובר )2018
(חמ )3-4
אלי דלל
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נתניה

__________

 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' נת/539/ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3157
התשמ"ה ,עמ'  ,1358ובהתאם לתכנית מס' נת/מק/539/ה,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4656
התשנ"ח ,עמ' ( 4226להלן  -התכניות) ,מצהירה בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7531התשע"ז,
עמ'  ,7014תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית נתניה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' נווה רעים ,גוש ,6319
ח"ח  ,79בשטח של  31מ"ר; הייעוד :דרך.
י"ב באב התשע"ח ( 24ביולי )2018
(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

חטיבת קרקע בנתניה ,המזוהה כגוש  ,8258חלקות ,98
 105 ,103, 101 ,99בשלמות (לשעבר ח"ח ,)72 ,42 ,41 ,5
המסומנת במפת הפקעה מס'  171בצבע אדום.

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

ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/
מק ,72/1200/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7106התשע"ה ,עמ'  ,8537מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001147 :התקבל ב 01/11/2018 -

הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7531התשע"ז ,עמ'  ,7015תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -

(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף
 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6545התשע"ג ,עמ'  ,2788תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
.2

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3705ח"ח  ;91הייעוד:
דרך.
ב' בחשוון התשע"ט ( 11באוקטובר )2018
(חמ )3-4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3701ח"ח  ,671בשטח
של  106מ"ר; הייעוד :דרך.

ב' בחשוון התשע"ט ( 11באוקטובר )2018
(חמ )3-4

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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'
רח/2000/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,2958התשמ"ג ,עמ'  ,2865מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,6545התשע"ג ,עמ'  ,2787תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3648ח"ח  ,67בשטח
של  37מ"ר; הייעוד :דרך.

ב' בחשוון התשע"ט ( 11באוקטובר )2018
(חמ )3-4
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

__________

 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' רח/
מק/800/ב ,42/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6423התשע"ב ,עמ'  ,4333מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

תיקון טעות
בהודעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ,1943 ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,3493התשמ"ח,
עמ'  ,132לעניין תכניות נת 315/ונת ,7/400/בתוספת -
( )1ח"ח  56בגוש  - 8270צריך להימחק;
( )2במקום "בשטח של כ– 3,700מ"ר" צריך להיות "בשטח של
 3,530מ"ר".
(חמ )3-4

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
שירהסול בע"מ
(ח"פ )514081827
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסי גולני ,מרח' סמילנסקי  ,12נתניה ,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 ,26/02/2019
בשעה  ,15:00אצל 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.
יוסי גולני ,עו"ד ,מפרק

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001147 :התקבל ב 01/11/2018 -

טי.אר.טוני עיצובים בע"מ

החלק המקורי בע"מ

(ח"פ )515127942

(ח"פ )515056547

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
שמעון דוד איפרגן ,מרח' האורגים  ,35אשדוד ,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  ,25/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד אהרון פרנק ,מרח' ראשון לציון  ,14נתניה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 בפנקסים ובניירות
של החברה.

שמעון דוד איפרגן ,רו"ח ,מפרק

דוד אהרון פרנק ,עו"ד ,מפרק

הבאקארד בע"מ

אקונדישן פתרונות התייעלות אנרגטית בע"מ

(ח"פ )513943076

(ח"פ )513190702

(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  ,21/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
בן אבי ,מרח' ראול ולנברג  ,18תל–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  ,25/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שגיא פרדו ,מרח' גולדה מאיר  ,5נס ציונה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,09/12/2018
בשעה  ,09:00במשרדי חברת נייקס ,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 ,01/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

דוד בן אבי ,מפרק

שגיא פרדו ,עו"ד ,מפרק
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ח.אר תעשיות בע"מ

ג.ר .איי.ג'י.אין בע"מ

(ח"פ )514587518

(ח"פ )513986851

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,06/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
קורן נוימרק ,מרח' הגליל  ,2כרמיאל ,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  ,21/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גיא בטאט ,מרח' יגאל אלון  ,94תל–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.

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 ,06/01/2019
בשעה  ,14:00אצל 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 ,14/04/2019
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 בפנקסים ובניירות
של החברה.

קורן נוימרק ,עו"ד ,מפרק

גיא בטאט ,עו"ד ,מפרק

ניו וויז בע"מ

יגאל כרמיל סחר בינלאומי בע"מ

(ח"פ )514111749

(ח"פ )512191487

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רונן ליבוביץ ,מרח' דרך בגין  ,48תל–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  ,28/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אופיר פנחס וייסבן ,מרח' יגאל אלון  ,65תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30/12/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12/12/2018
בשעה  ,11:00אצל אברהם מורן ושות' ,בכתובת הנ"ל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אופיר פנחס וייסבן ,עו"ד ,מפרק
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עמית ונועם שירותי מידע וחקירות בע"מ

טכנו-מרקט קונסולטינג הע"מ

(ח"פ )513967455

(ח"פ )515295251

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד אהרון פרנק ,מרח' דבורה הנביאה  ,119תל–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  ,27/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
טל לדרמן ,מרח' דפנה  ,19קריית ביאליק ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12/12/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24/03/2019
בשעה  ,09:00אצל  G&A ,גלסברג ,אפלבאום ושות' ,רח' שד' בן
גוריון  ,6חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל לדרמן ,עו"ד ,מפרק

דוד אהרון פרנק ,עו"ד ,מפרק

איי טי איי טי סי בע"מ
(ח"פ )515497873
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גאולה רובין ,מרח' לוי משה  ,11ראשון לציון  ,7565828למפרקת
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 ,03/03/2019
בשעה  ,17:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

מגדלי העיר (חיפה) בע"מ
(ח"פ )513304162
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד את
סלעית נקש ,מרח' הרא''ה  ,39רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/12/2018
בשעה  ,10:00בחברת גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ,רח' קרמניצקי
 ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סלעית נקש ,עו"ד ,מפרקת

גאולה רובין ,עו"ד ,מפרקת
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אולד סקול פיינטרס בע"מ

ביתנו  -גני ילדים בע"מ

(ח"פ )514407154

(ח"פ )514766880

(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  ,24/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור
כתר ,מרמת השופט  ,1923800למפרק 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  ,29/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עינת
בן גל  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/12/2018
בשעה  ,10:00אצל עו"ד גיא הרשקוביץ ,רח' החשמונאים ,100
תל–אביב-יפו ,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 ,30/12/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

ליאור כתר ,מפרק

עינת בן גל ,מפרקת

ג'וין ספיריט  -שיווק משקאות בע"מ

גיי.בי.אס .קורל תעשיות בע"מ

(ח"פ )514783752

(ח"פ )514736693

(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  ,29/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר
אדרי ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שגיב
אבי בוקסר ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30/12/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30/12/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

שחר אדרי ,מפרק

שגיב אבי בוקסר ,מפרק
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דנבאר (רמת החייל) בע"מ

ויגת בע"מ

(ח"פ )513083436

(ח"פ )511200016

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקמ 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  ,22/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד את
סלעית נקש ,מרח' הרא''ה 39ב ,רמת גן ,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  ,22/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד את
סלעית נקש ,מרח' הרא''ה 39ב ,רמת גן ,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 ,13/12/2018
בשעה  ,10:00בחברת גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ,רח' קרמניצקי
 ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/12/2018
בשעה  ,12:00בחברת גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ,רח' קרמניצקי
2א ,תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סלעית נקש ,עו"ד ,מפרקת

סלעית נקש ,עו"ד ,מפרקת

ארבל א.ר.י ייזום בע"מ
(ח"פ )511951048

אנג עבודות ציבוריות ותשתית בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )511841702

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

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד את
סלעית נקש ,מרח' הרא''ה 39ב ,רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/12/2018
בשעה  ,11:00בחברת גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ,רח' קרמניצקי
2א ,תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סלעית נקש ,עו"ד ,מפרקת

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  ,22/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד את
סלעית נקש ,מרח' הרא''ה 39ב ,רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/12/2018
בשעה  ,11:30בחברת גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ,רח' קרמניצקי
2א ,תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סלעית נקש ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,
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החברה לפיתוח קרית שוהם בע"מ

מפעלי התפלה (חיפה) ניהול ותפעול ( )2001בע"מ

(ח"פ )512830571

(ח"פ )513175059

(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  ,22/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד את
סלעית נקש ,מרח' הרא''ה 39ב ,רמת גן ,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  ,22/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד את
סלעית נקש ,מרח' הרא''ה 39ב ,רמת גן ,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 ,13/12/2018
בשעה  ,12:30בחברת גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ,רח' קרמניצקי
2א ,תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/12/2018
בשעה  ,13:30בחברת גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ,רח' קרמניצקי
2א ,תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סלעית נקש ,עו"ד ,מפרקת

סלעית נקש ,עו"ד ,מפרקת

אנגל תשתיות גז בע"מ

חליל לשאיבת בטון בע"מ

(ח"פ )513171397

(ח"פ )515640001

(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  ,22/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד את
סלעית נקש ,מרח' הרא''ה 39ב ,רמת גן ,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  ,22/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ריאד עומר ,מרח'  ,232 1באקה אל–גרביה ,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.

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 ,13/12/2018
בשעה  ,13:00בחברת גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ,רח' קרמניצקי
2א ,תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25/02/2019
בשעה  ,12:00רח' ראשי ,מול מרכז "אלנור" לשירותים רפואיים
 באקה אלגרבייה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראהכיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סלעית נקש ,עו"ד ,מפרקת

ריאד עומר ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001147 :התקבל ב 01/11/2018 -

פורלאן בע"מ

מגדלי אנגל  -שער הלבנון בע"מ

(ח"פ )513312140

(ח"פ )512623612

(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  ,22/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד את
סלעית נקש ,מרח' הרא''ה 39ב ,רמת גן ,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  ,22/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד את
סלעית נקש ,מרח' הרא''ה 39ב ,רמת גן ,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 ,13/12/2018
בשעה  ,14:00בחברת גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ,רח' קרמניצקי
2א ,תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/12/2018
בשעה  ,14:30בחברת גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ,רח' קרמניצקי
2א ,תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סלעית נקש ,עו"ד ,מפרקת

סלעית נקש ,עו"ד ,מפרקת

עופר א.ק .אחזקות נדל"ן בע"מ

אבן ושיש שמשון בע"מ

(ח"פ )511951071

(ח"פ )515888998

(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  ,22/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד את
סלעית נקש ,מרח' הרא''ה 39ב ,רמת גן ,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  ,29/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן
שמואל ,מעין שמר ,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.

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 ,13/12/2018
בשעה  ,15:00בחברת גבאי מניבים ופיתוח בע"מ ,רח' קרמניצקי
2א ,תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,03/03/2019
בשעה  ,09:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

סלעית נקש ,עו"ד ,מפרקת

איתן שמואל ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,
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משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001147 :התקבל ב 01/11/2018 -

עידן הנבט בע"מ

מטאור תקשורת ניהול ויזמות בע"מ

(ח"פ )515052538

(ח"פ )515001154

(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  ,11/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גיל ויצמן ,מרח' אורי צבי גרינברג  ,17תל–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  ,29/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי
טייב ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17/12/2018
בשעה  ,10:00אצל עו"ד עמוס ויצמן ,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.

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 ,30/12/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רמי טייב ,מפרק

גיל ויצמן ,מפרק

שינדה ד.ד .בע"מ

מרכז המומחים לרפואה ע.ר בע"מ

(ח"פ )514755222

(ח"פ )514967215

(בפירוק מרצון)

(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  ,29/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רועי פרישמן ,מרח' היצירה  ,14רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/03/2019
בשעה  ,14:00אצל 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.

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  ,29/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
נוראלי ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30/12/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דוד נוראלי ,מפרק

רועי פרישמן ,עו"ד ,מפרק
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רפופורט אדריכלים בע"מ

לוקוס מחשבים ורשתות בע"מ

(ח"פ )513319442

(ח"פ )513836601

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,02/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד
רפופורט ,מרח' טובים עמנואל  ,3תל–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  ,27/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יבגני
גלושקוב ,מרח' מיכה  ,2אשקלון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,03/02/2019
בשעה  ,10:00אצל בלס ,יוקל ,פרובק ,רואי חשבון ,רח' דרך בגין
 ,88תל–אביב-יפו ,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 ,30/12/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

עודד רפופורט ,מפרק

יבגני גלושקוב ,מפרק

ב .אור ביטחון בע"מ

בית לי הנדסה אזרחית בע"מ

(ח"פ )514330208

(ח"פ )514253137

(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  ,27/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רז
שמוש ,מרח' קרן היסוד  ,19ירושלים ,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  ,27/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל
צברי ,מרח' מבצע קדש  ,10הוד השרון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30/12/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30/12/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

רז שמוש ,מפרק

אייל צברי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,
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ר.סי.מ .בע"מ

מרוול קוסמטיקה בע"מ

(ח"פ )510683121

(ח"פ )513447177

(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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדי
ויגנפלד ,מרח' וולך  ,5קריית אונו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30/12/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אדי ויגנפלד ,מפרק

גומלא  -סמולציות כלכליות ( )1995בע"מ
(ח"פ )512180985
(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  ,31/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד אהרון פרנק ,מרח' דבורה הנביאה  ,119תל–אביב-יפו,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16/12/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דוד אהרון פרנק ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,12/09/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל
רופא ,מרח' אגוז  ,5מכבים רעות ,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 רופא ,מפרק

קטץ'-אפ בע"מ
(ח"פ )514978592
(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 ,29/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן
גזית ,מרח' הנחלים  ,16בצרה  ,60944למפרק 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.
רן גזית ,עו"ד ,מפרק

החצר הנשית בנמל
(ח"פ )514685528
(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 ,24/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אטינגר אביעד (בנימין) ,מרח' פלאוט מנחם  ,8רחובות ,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.
אטינגר אביעד (בנימין) ,עו"ד ,מפרק
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באז ספייס בע"מ

א.ל.י.ה סחר בע"מ

(ח"פ )514811447

(ח"פ )513958751

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,29/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון
לוין ,מרח' גאולה  ,26כפר סבא ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10/12/2018בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח'
פאולוס השישי  ,134נצרת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

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

שאדי חורי ,עו"ד ,מפרק

הלידור יזמים בע"מ
(ח"פ )511845307
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

ויז'ואל טרוול בע"מ
(ח"פ )515633667
(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 ,29/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון
לוין ,מרח' גאולה  ,26כפר סבא ,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.
אלון לוין ,מפרק

איי.בי.קיי קבוצה לבנייה בע"מ
(ח"פ )515435782

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12/12/2018בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח' שד'
שאול המלך  ,8תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יגאל דורון ,עו"ד ,מפרק

יעקובוב יאיר יהלומים בע"מ
(ח"פ )514094812
(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  ,27/12/2018בשעה  ,15:00אצל המפרק ,רח' אבן
גבירול  ,76תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
מנור תמרי ,עו"ד ,מפרק

(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 ,29/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד אליסון ,מרח' חגי ישראל  ,5מודיעין-מכבים-רעות ,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.
דוד אליסון ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,

בראשית (מוצרים לא ארוגים) בע"מ
(ח"פ )511374035
(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  ,12/12/2018בשעה  ,12:00אצל עו"ד דן
לזר ,רח' ולנברג ראול  ,20תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
ג'נין שטראוס ,מפרקת
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קורנית אנרגיות חלופיות בע"מ

אנגל  -בנית  )1991( 2000בע"מ

(ח"פ )513804138

(ח"פ )511635534

(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  ,12/12/2018בשעה  ,10:00אצל קלמנסון ושות',
רח' הסדנאות  ,11הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13/12/2018בשעה  ,16:00אצל גבאי מניבים
ופיתוח בע"מ ,רח' הרא''ה 39ב ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

אייל מלכה ,עו"ד ,מפרק

סלעית נקש ,עו"ד ,מפרקת

אמילי הפצות בע"מ
(ח"פ )511130478

מפעיל התפלה (חיפה) בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )513162529

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30/12/2018בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח'
סעדיה גאון  ,19קריית אונו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

שאול יחזקאל הזנפלד ,עו"ד ,מפרק

א.מ.פ.ע .אחזקות בע"מ
(ח"פ )512276635
(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  ,19/12/2018בשעה  ,12:00אצל אטיאס ,גראור,
וישניצקי ,ענבר ,חכים ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' פלי''ם ,6
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.
משה עופר אטיאס ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13/12/2018בשעה  ,15:30אצל גבאי מניבים
ופיתוח בע"מ ,רח' הרא''ה 39ב ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
סלעית נקש ,עו"ד ,מפרקת

בעל טקסא ובניו בע"מ
(ח"פ )51-016146-6
(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  ,3.12.2018בשעה  ,17.30אצל המפרק ,רח' עמל ,48
קומה ב ,רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם גרוס ,עו"ד ,מפרק

דיביסופיק בע"מ
(ח"פ )513913707

ויסקוורד גרופ בע"מ
(ח"פ )51-513448-4

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18/12/2018בשעה  ,10:00אצל המבורגר עברון
ושות' ,עורכי דין ,רח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

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  ,10.12.2018בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' פרישמן ,69
תל אביב  ,6820184לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון סובול ,עו"ד ,מפרק

אילי קיפרמן ,עו"ד ,מפרק
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"סיו  -אל" ( )1996בע"מ

נייוו גרום בע"מ

(ח"פ )51-240786-7

(ח"פ )51-456243-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.12.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
איינשטיין  ,85חיפה ,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 לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדה הרשום של
החברה ,רח' אילת  ,19בת ים  ,5953722לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהושע וילצ'ינסקי ,מפרק

ולדיסלב אפראימוב ,מפרק

צור את חזן בע"מ

אומיקום טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )51-399251-1

(ח"פ )51-388727-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16.12.2018בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' הארבעה
 ,10קומה  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 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  ,22.10.2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרית קרן,
מרח' רימלט  ,18רעננה ,למפרקת החברה.

ערן בלום ,עו"ד ,מפרק

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

מ.נ.פ שירותי הנהלת חשבונות הדרכה וייעוץ בע"מ

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שרית קרן ,עו"ד ,מפרקת

הודעה על כינוס אסיפה סופית

אומיקום טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )51-286473-7
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.12.2018בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' השחם ,30
פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קובי בני ,עו"ד ,מפרק

מובייל יו בע"מ
(ח"פ )51-464341-0

(ח"פ )51-388727-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,3.12.2018בשעה  ,9.00אצל אורי מרום ,רח'
סוקולוב  ,53רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרית קרן ,עו"ד ,מפרקת

(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  ,24.12.2018בשעה  ,14.00במשרדו של המפרק ,רח'
בגין  ,5/3יהוד  ,5647803דוא"ל ,tzvika424@gmail.com :לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צביקה גרוס ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,

קיי.אי.אס אפקטיב בע"מ
(ח"פ )51-385438-0
(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  ,15.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן שטיין ,ממגדלי
עזריאלי  ,1הבניין העגול ,קומה  ,35תל אביב  ,67021למפרק
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.
חן שטיין ,עו"ד ,מפרק

אדנים חברה לנאמנות ושרותים בע"מ
(ח"פ )51-045799-7
(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  ,25.12.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,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.
מנחם אביב ,רו"ח ,מפרק

תתכנס ביום  ,17.12.2018בשעה  ,10.30במשרדי אלוני דוידוב
טאובר ,עורכי דין ,רח' מצדה  ,7ב.ס.ר  ,4קומה  ,10בני ברק ,5126114
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
נמרוד טאובר ,עו"ד ,מפרק

וורקלייט בע"מ
(ח"פ )51-379467-7
(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 העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דרך שלמה שמלצר ,94
פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נמרוד הכט ,עו"ד ,מפרק

קוונטום סולאר אינטרנשיונל בע"מ

סולס 3די בע"מ

(ח"פ )51-432795-6

(ח"פ )51-476745-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.1.2019בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
משכית  ,27הרצליה ,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  ,3.12.2018בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' הנחושת ,3
בניין  ,Bקומה  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבישי גדסי ,רו"ח ,מפרק

פול וינברג ,עו"ד ,מפרק

סיגלית חברה להשקעות בע"מ

טסים אדיב בע"מ

(ח"פ )51-066812-2

(ח"פ )51-095651-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.12.2018בשעה  ,12.00במשרדו של עו"ד יוסי קורן,
רח' בר כוכבא  ,23קומה  ,14בני ברק ,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  ,17.12.2018בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' פרישמן ,69
תל אביב  ,6820184לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאירה חסיד ,מפרקת

אילי קיפרמן ,עו"ד ,מפרק

סטינג גרופ בע"מ

סונאר-שירותי תובלה בינלאומיים בע"מ

(ח"פ )51-448154-8

(ח"פ )51-195919-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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תתכנס ביום  ,17.12.2018בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' פרישמן ,69
תל אביב  ,6820184לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילי קיפרמן ,עו"ד ,מפרק

פלד פי.וי.פי הפקות בע"מ
(ח"פ )51-279966-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.12.2018בשעה  ,14.00במשרד המפרקת ,רח'
בני משה  ,27תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אימי קוריס ,עו"ד ,מפרקת

חלקה  452בגוש  6213בע"מ
(ח"פ )51-013441-4
(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  ,2.12.2018בשעה  ,12.00במשרדה של עו"ד נעה מידן,
רח' דיזנגוף  ,50מגדל על ,קומה  ,19תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ציפורה דוידוף (לוי) ,מפרקת

מעוז שירותי תפעול בע"מ
(ח"פ )51-411818-1
(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  ,23.8.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רחל גיאת ,מרח' ביריה  ,9בני ברק ,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 ,27.12.2018
בשעה  ,17.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
רחל גיאת ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,

ר.י .שיפור איכות בע"מ
(ח"פ )51-301807-7
(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  ,13.9.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה
יוסקוביץ ,מרח' חנקין  ,94חולון ,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 ,13.1.2019
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 בפנקסים ובניירות
של החברה.
רבקה יוסקוביץ ,מפרקת

א .דיין רואה חשבון
(ח"פ )51-327080-1
(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  ,28.8.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
דיין ,מרח' הגליל  ,33נווה שאנן ,חיפה ,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 ,31.1.2019
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.
אליהו דיין ,מפרק

דה-הרטוך ,משרד עורכי-דין
(ח"פ )51-454728-0
(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  ,29.10.2018התקבלה

2423

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001147 :התקבל ב 01/11/2018 -

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון
דה-הרטוך ,מרח' אבן שמואל  ,9ירושלים  ,9723478למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.2.2019
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.

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גיא אבידן ,מרח' רוטשילד  ,33תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.2.2018
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גיא אבידן ,עו"ד ,מפרק

אמנון דה-הרטוך ,מפרק

כח דגש בע"מ

ח.א.מ לייעוץ כלכלי ופיננסי בע"מ

(ח"פ )51-503005-4

(ח"פ )51-290463-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את מאלק עמרור ,מת"ד  ,11כביש הטבעת
הצפוני  ,8טייבה  ,4040000למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.2.2019
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.

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  ,9.10.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בועז כהן,
מרח' כנפי נשרים  ,13ירושלים ,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 ,1.3.2019
בשעה  ,13.00במשרדי 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.
בועז כהן ,מפרק

מאלק עמרור ,מפרק

בר סחר בע"מ

אירסיה השקעות ופיתוח בע"מ

(ח"פ )51-038948-9

(ח"פ )51-370177-1

הודעה על ביטול פירוק מרצון ומינוי מפרק

(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  ,16.10.2018התקבלה
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של בעלי המניות
של החברה הנ"ל שהתכנסה ביום  ,20.5.2018הוחלט על הפסקת
הליך פירוק החברה ועל הסרת מינויה של עו"ד גליה אברהמי,
מרח' אחד העם  ,10תל אביב ,למפרקת החברה.
אלונה שי זלסקי ,עו"ד
גליה אברהמי ,עו"ד
    ב א ו ת כ ו ח ה ח ב ר ה

ילקוט הפרסומים  ,7977כ"ג בחשוון התשע"ט1.11.2018 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי
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