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הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי''א1951-

( )7מרכז מינהל בארכיון המדינה יחד עם חשב המשרד או
סגנו  -בעסקאות הקשורות לפעילות ארכיון המדינה  -עד
לסכום של  50,000שקלים חדשים;

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (6א)( )2לחוק נכסי המדינה,
התשי''א( 11951-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה להרשות את
נושאי המשרה בכנסת המפורטים להלן ,לייצג את המדינה בכל
עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים  4ו– 5לחוק האמור
ואשר הן בתחום הפעילות של הכנסת ,למעט עסקאות במקרקעין,
עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ,ולחתום בשם המדינה על
מסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות ,כמפורט להלן:

ההרשאות לנושאי משרה במשרד ראש הממשלה ,ארכיון
המדינה ולשכת העיתונות הממשלתית שהודעות עליהן
פורסמו  -בטלות.

( )1המנהל הכללי של הכנסת יחד עם חשב הכנסת או יחד עם
סגן חשב הכנסת  -בלא הגבלה בסכום;

ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר )2016
(חמ -3-9ה)1

( )8מנהל לשכת העיתונות הממשלתית יחד עם חשב המשרד
או סגנו  -בעסקאות הקשורות בפעילות לשכת העיתונות
הממשלתית  -עד לסכום של  50,000שקלים חדשים;

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

( )2מנהל חטיבת התפעול או מנהל מדור בכיר רכש ומחסנים
יחד עם חשב הכנסת או יחד עם סגן חשב הכנסת  -עד
לסכום של  100,000שקלים חדשים.

הודעה על הרשאות

הרשאה זו מחליפה את ההרשאה שפורסמה.2

לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-

ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר )2016
(חמ -3-9ה)1

1
2

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"א ,עמ'  ;52התשל"ג ,עמ'  ;150התשס"ט ,עמ' .329
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הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (6א)( )2לחוק נכסי
המדינה ,התשי"א( 11951-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה
להרשות את נושאי המשרות במשרד ראש הממשלה (להלן -
המשרד) ,אשר מפורטים להלן ,לייצג את הממשלה בכל עסקה
מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים  4ו– 5לחוק ,למעט עסקאות
במקרקעין ,בתחום הפעילות של המשרד ,עד לסכום הנקוב לצד
כל אחד מהם ,ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים
לעסקאות האמורות:
( )1המנהל הכללי של המשרד יחד עם חשב המשרד או סגנו
 בלא הגבלה בסכום;( )2המשנה למנהל הכללי של המשרד יחד עם חשב המשרד
או סגנו  -עד לסכום של  1,000,000שקלים חדשים;
( )3סגן מנהל כללי בכיר למינהל ומשאבי אנוש או סגן מנהל
כללי בכיר מבצעים ונכסים במשרד ,יחד עם חשב המשרד
או סגנו  -עד לסכום של  500,000שקלים חדשים;
( )4מנהל אגף תקציבים ופרויקטים במשרד יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -עד לסכום של  500,000שקלים חדשים;
( )5סגן מנהל כללי חירום וביטחון במשרד יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -בעסקאות הקשורות לפעילות אגף
הביטחון של המשרד  -עד לסכום של  500,000שקלים
חדשים;
( )6גנז המדינה יחד עם חשב המשרד או סגנו  -בעסקאות
הקשורות לפעילות ארכיון המדינה  -עד לסכום של
 300,000שקלים חדשים;
1

מודיעים בזה כי -
.1

בהתאם לסעיף (6א) לחוק נכסי המדינה ,התשי''א1951-
(להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה להרשות את כל אחד
מנושאי המשרות במשרד החוץ (להלן  -המשרד) המפורטים
להלן ,לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר
בהן בסעיפים  4ו– 5לחוק ,למעט עסקאות במקרקעין,
שבתחומי הפעילות של המשרד ובתחום הנושאים שבטיפולו,
עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה
על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

1

 1.1המנהל הכללי  -בלא הגבלת סכום;
 1.2המשנה למנהל הכללי  -עד לסכום של 2,500,000
שקלים חדשים;
 1.3ראש המערך לדיפלומטיה ציבורית  -עד לסכום של
 1,000,000שקלים חדשים;
 1.4ראש המערך המדיני  -עד לסכום של 1,000,000
שקלים חדשים;
 1.5סמנכ"ל אגף ארגון ומנהל  -עד לסכום של 2,500,000
שקלים חדשים;
 1.6סמנכ"ל אגף מערב אירופה  -עד לסכום של 200,000
שקלים חדשים;
 1.7סמנכ"ל אגף צפון אמריקה  -עד לסכום של 200,000
שקלים חדשים;
 1.8סמנכ"ל אגף אמל"ט והקריבים  -עד לסכום של
 200,000שקלים חדשים;
 1.9סמנכ"ל אגף אסיה ופסיפיק  -עד לסכום של 200,000
שקלים חדשים;
 1.10סמנכ"ל אגף אירו-אסיה  -עד לסכום של 200,000
שקלים חדשים;
 1.11סמנכ"ל אגף אפריקה  -עד לסכום של 200,000
שקלים חדשים;
 1.12סמנכ"ל אגף המזרח התיכון  -עד לסכום של 200,000
שקלים חדשים;
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ילקוט הפרסומים  ,7417י' בטבת התשע"ז8.1.2017 ,

 1.13סמנכ"ל אגף עניינים אסטרטגיים  -עד לסכום של
 200,000שקלים חדשים;

.2

המורשה המנוי בסעיף  1.1לעיל  -יחתום יחד עם חשב
המשרד או סגנו.

 1.14סמנכ"ל אגף למחקר מדיני  -עד לסכום של 200,000
שקלים חדשים;

.3

כל אחד מהמורשים המנויים בסעיפים  1.2עד  1.31לעיל
יחתום יחד עם חשב המשרד או סגנו או לעניין עסקאות
ששוויין אינו עולה על  300,000שקלים חדשים עם מנהל
מחלקת התקשרויות ובקרה באגף כספים.

.4

המורשים המנויים בסעיף  1.33לעיל יחתמו יחד עם
המורשים המנויים בסעיף  1.34או בסעיף  .1.35ביחס
לעסקאות ששוויין מעל  150,000שקלים חדשים נדרש
אישור מראש ובכתב של אגף כספים ,כדלקמן:

 1.15סמנכ"ל אגף כלכלה  -עד לסכום של  200,000שקלים
חדשים;
 1.16סמנכ"ל אגף תקשורת והסברה  -עד לסכום של
 200,000שקלים חדשים;
 1.17סמנכ"ל אגף קשרי תרבות ומדע (קשתו"ם)  -עד
לסכום של  200,000שקלים חדשים;

(א) עסקאות ששוויין בין  150,000שקלים חדשים
ל– 250,000שקלים חדשים  -אישור מנהל מחלקת
התקשרויות ובקרה או חשב המשרד או סגנו;

 1.18סמנכ"ל אגף שיתוף בין–לאומי וסיוע חוץ (מש"ב) -
עד לסכום של  200,000שקלים חדשים;
 1.19סמנכ"ל אגף ארגונים בין–לאומיים  -עד לסכום של
 200,000שקלים חדשים;
 1.20סמנכ"ל אגף תיאום ותכנון מדיני  -עד לסכום של
 200,000שקלים חדשים;
 1.21סמנכ"ל אגף משאבי אנוש והדרכה  -עד לסכום של
 200,000שקלים חדשים;
 1.22ראש אגף קונסולרי  -עד לסכום של  200,000שקלים
חדשים;

(ב) עסקאות ששוויין מעל  250,000שקלים חדשים -
אישור חשב המשרד או סגנו.
.5

ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר )2016
(חמ -3-9ה)1
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

 1.23ראש אגף תקשוב  -עד לסכום של  500,000שקלים
חדשים;

הודעה בדבר קביעת הליך מינוי מדענים ראשיים
במשרדי הממשלה

 1.24ראש חטיבת טקס ומאו"ר  -עד לסכום של 200,000
שקלים חדשים;
 1.25ראש החטיבה לתקצוב מרכזי  -עד לסכום של
 750,000שקלים חדשים;
 1.26ראש חטיבת ביטחון בחו"ל (בטמ"ח)  -עד לסכום של
 500,000שקלים חדשים;
 1.27מנהל אגף א' משאבים חומריים  -עד לסכום של
 200,000שקלים חדשים;
 1.28ראש חטיבת פרט ורווחה  -עד לסכום של 150,000
שקלים חדשים;
 1.29רמ"ח מטה מבצעי (קב"ט המשרד)  -עד לסכום של
 150,000שקלים חדשים;
 1.30מנהל אגף א' רכש ולוגיסטיקה  -עד לסכום של
 200,000שקלים חדשים;
 1.31מנהל מחלקת בנא"מ באגף מנהל  -עד לסכום של
 50,000שקלים חדשים;
 1.32מנהל מחלקת התקשרויות ובקרה באגף כספים -
 300,000שקלים חדשים;
 1.33ראש נציגות ישראל בחוץ לארץ או ממלא מקומו -
בלא הגבלת סכום;
 1.34קצין מינהלה בחוץ לארץ או ממלא מקומו  -בלא
הגבלת סכום;
 1.35קצין מינהלה אזורי או ממלא מקומו  -בלא הגבלת
סכום;
1
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ילקוט הפרסומים  ,7417י' בטבת התשע"ז8.1.2017 ,

ההרשאות לנושאי משרה במשרד החוץ ,שהודעות עליהן
פורסמו  -בטלות.

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,בהמשך להחלטת
הממשלה שעניינה פטור ממכרז פומבי  -מדענים ראשיים
במשרדי הממשלה ,2ובהתאם להצעת ועדת שירות המדינה,
החליטה הממשלה לקבוע כי הפטור מחובת המכרז הפומבי
למשרות המדענים הראשיים במשרדי הממשלה יחול בתנאי
שיקוים הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים ,שעקרונות
פעולתה נקבעו בהחלטות ממשלה ,כפי שפורסמו בהודעה
בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז.3
הרכב הוועדה לאיתור מועמדים יהיה כדלקמן:
( )1המנהל הכללי של המשרד  -יושב ראש;
( )2נציב שירות המדינה או נציגו;
( )3המדען הראשי של משרד המדע הטכנולוגיה והחלל או
מדען ראשי של משרד ממשלתי אחר ,שימונה על ידי נציב
שירות המדינה בהסכמת המנהל הכללי של משרד המדע
הטכנולוגיה והחלל;
( )4נציג ציבור בעל ידע ומומחיות בתחומי המשרה הרלוונטית,
שימונה על ידי נציב שירות המדינה ,בהתייעצות עם
המנהל הכללי של המשרד;
1
2
3

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;59התשנ"ג ,עמ' .110
י"פ התשל"ז ,עמ' .1126
י"פ התשס"ג ,עמ'  ;400עמ'  712ועמ' .1758
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צו זה אינו חל על מעבידים ועובדיהם ,שלגביהם נקבעו
הוראות עדיפות בדבר השתתפות בדמי הבראה או
השתתפות אחרת בקצובת הבראה או במסגרת קופת גמל
(ענף הבראה) על פי הסכם עבודה קיבוצי.

( )5נציג אקדמיה בכיר (פרופסור מן המניין) בעל ידע ומומחיות
בתחומי המשרה הרלוונטית ,שימונה על ידי המנהל
הכללי של המשרד ,בהתייעצות עם נשיא האקדמיה
הלאומית למדעים ונציב שירות המדינה.

.4

נציבות שירות המדינה ,בתיאום עם משרד המדע
הטכנולוגיה והחלל ,תערוך בהתאם לצורך ,התאמות בנוהל
עבודת ועדות איתור ,בשים לב למאפיינים הייחודיים לאיתור
מועמדים לתפקיד מדען ראשי במשרדי הממשלה.

( .5א) קצובת ההבראה תינתן בשיעורים האלה ,אלא אם כן
נקבעה הוראה עדיפה בהסכמים הקיבוציים שבתוקף
מזמן לזמן לעובדים במשרה מלאה:
עובד בניסיון ולא יותר משנה אחת לעבודה במפעל -
 5ימי הבראה;

החלטה זו לא תחול על מדען ראשי שמונה עובר להחלטה
זו ,או על הליך למינוי מדען ראשי שהחל עובר להחלטה זו.

מהשנה השנייה ועד השנה השלישית לעבודה
במפעל  6 -ימי הבראה;

ד' בכסלו התשע"ז ( 4בדצמבר )2016
(חמ )3-274

מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה
במפעל  7 -ימי הבראה;

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה
לעבודה במפעל  8 -ימי הבראה;

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות
הבראה ונופש

מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה
לעבודה במפעל  9 -ימי הבראה;

לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-

מהשנה העשרים ואילך לעבודה במפעל  10 -ימי
הבראה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז ,11957-אני מצווה לאמור ,כי תורחב תחולתן של
הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי ( )7031/2016מיום ד' בתמוז
התשע"ו ( 10ביולי  )2016בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין
הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,האגף לאיגוד מקצועי,
שעניינו תיקון תקופת ההתיישנות שתהיה כדין ולא בת
שנתיים ,כך שיתוקן צו הרחבה 2מיום ב' באלול התשנ"ח (13
בספטמבר  )1998להסכם הקיבוצי הבסיסי ( 7038/1998להלן
 צו ההרחבה הבסיסי) ,וכי ההוראות המורחבות שבתוספתיחולו על כל העובדים והמעבידים למעט:
( )1עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים
קיבוציים החלים בשירות הציבורי;

.6

( )2עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר
בשירות הציבורי;
( )3עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף (17א) לחוק שכר
מינימום ,התשמ"ז;31987-

מס' סעיף
בהסכם
.1

(לא הורחב)

.2

(א) גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש של
עובדו לכל יום הבראה הוא  378 -שקלים חדשים.
(ב) לא הורחב
(ג) מדד הבסיס לצורך עדכון תעריף יום ההבראה בשנת
 2017הוא מדד חודש מאי .2014

.3

1
2
3

עובד לא יידרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף
בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה
כאמור בצו זה.
ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;63התשל"ה ,עמ' .223
י"פ התשנ"ט ,עמ' .189
ס"ח התשמ"ז ,עמ' .68
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(ג)

לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה
באופן יחסי לחלקיות המשרה.

(ד)

קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ,
מחודש יוני ועד חודש ספטמבר ,אלא אם כן הוסכם
או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל
חופשה בלא תשלום וכל היעדרות אחרת שבה לא מתקיימים
יחסי עובד ומעביד .לקביעת תקופת הזכאות לעניין תשלום
דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת לידה על פי חוק.

( .7א) סעיף (7א) לצו ההרחבה הבסיסי  -יימחק.
(ב)

תוספת
ההוראות המורחבות

(ב)

עובד יהיה זכאי לדמי הבראה ,רק לאחר שהשלים את
שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו; עובד כאמור,
יהיה זכאי גם לחלק היחסי בעבור חלק מהשנה.

אין באמור בצו זה כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי
הבראה בגין יציאה בפועל להבראה.

.8

(לא הורחב).

.9

(לא הורחב).

י"ט בכסלו התשע"ז ( 19בדצמבר )2016
(חמ -3-107ה)1
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה על בחינות לשנת 2017
לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות
ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון ,בחינות ,התמחות
ואגרות) ,התשנ"ז1997-
בהתאם לתקנה (5ב) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ
השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה
לרישיון ,בחינות ,התמחות ואגרות) ,התשנ"ז ,11997-אנו
1

ק"ת התשנ"ז ,עמ'  ;352התשס"ו ,עמ' .302

ילקוט הפרסומים  ,7417י' בטבת התשע"ז8.1.2017 ,

מודיעים בזה כי רשות ניירות ערך (להלן  -הרשות) תקיים את
בחינות הרישוי בתל אביב ,במועדים כלהלן:
בחינות הרישוי  -מועד קיץ :2017
שם הבחינה
כלכלה

התאריך
ט"ו באייר התשע"ז
( 11במאי )2017

השעה
16.30

חשבונאות

י"ט באייר התשע"ז
( 15במאי )2017

16.30

סטטיסטיקה ומימון

כ"ב באייר התשע"ז
( 18במאי )2017

16.30

אתיקה מקצועית*
דיני ניירות ערך
ואתיקה מקצועית
מקצועית א'**

כ"ו באייר התשע"ז
( 22במאי )2017

16.30

ה' בתמוז התשע"ז
( 29ביוני )2017

11.00

ט' בתמוז התשע"ז
( 3ביולי )2017

11.00

מקצועית ב'**
*

הבחינה באתיקה מקצועית מיועדת רק למועמדים שאושר
להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך.

**

אין אפשרות לגשת לבחינות המקצועיות בלא מעבר
בחינות היסוד.

ניתן להירשם לבחינות הרישוי במועדי קיץ  2017החל
ביום י"ז בטבת התשע"ז ( 15בינואר  )2017עד יום כ"ד בניסן
התשע"ז ( 20באפריל .)2017
בחינות הרישוי  -מועד קיץ :2017
שם הבחינה
כלכלה

התאריך
י"ג בחשוון התשע"ח
( 2בנובמבר )2017

השעה
16.30

חשבונאות

י"ז בחשוון התשע"ח
( 6בנובמבר )2017

16.30

סטטיסטיקה ומימון

כ' בחשוון התשע"ח
( 9בנובמבר )2017

16.30

אתיקה מקצועית*
דיני ניירות ערך
ואתיקה מקצועית
מקצועית א'**

כ"ד בחשוון התשע"ח
( 13בנובמבר )2017

16.30

כ"ו בכסלו התשע"ח
( 14בדצמבר )2017

11.00

ל' בכסלו התשע"ח
( 18בדצמבר )2017

11.00

מקצועית ב'**

ילקוט הפרסומים  ,7417י' בטבת התשע"ז8.1.2017 ,

*

הבחינה באתיקה מקצועית מיועדת רק למועמדים שאושר
להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך.

**

אין אפשרות לגשת לבחינות המקצועיות בלא מעבר
בחינות היסוד.

ניתן להירשם לבחינות הרישוי במועדי חורף  2017החל
ביום כ"ב בתמוז התשע"ז ( 16ביולי  )2017עד יום כ"ט בתשרי
התשע"ח ( 29באוקטובר .)2017
הנחיות לרישום לבחינות:
כדי להירשם לבחינה כלשהי יש לבצע את הפעולות האלה:
.1

ההרשמה תיעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות
שכתובתו.www.isa.gov.il :

.2

רישום לבחינה יתבצע באמצעות טופס פ( 001-טופס
הרשמה) שאותו ניתן למצוא באתר הרשות בעמוד "טפסים
תשלומים ואגרות";

.3

ניתן לשלם את אגרת הבחינה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

.4

נרשם חדש נדרש לבצע הרשמה ראשונית באתר האינטרנט
של הרשות באמצעות טופס פ( 014-שאותו ניתן למצוא
באתר הרשות בעמוד "טפסים תשלומים ואגרות") .לאחר
הרישום יקבל הנרשם קוד אישי באמצעות דואר אלקטרוני/
מסרון ( ,)smsבאמצעות הקוד האישי יוכל הנרשם לוודא
באתר  /http://isaexams.co.ilאם הרשמתו נקלטה;

.5

נרשם שאינו חדש ,שכבר נרשם ברשות ויש בידו קוד אישי,
יוכל לוודא למחרת יום ההרשמה כי הרשמתו נקלטה
בכתובת ;http://isaexams.co.il

.6

זימונים לבחינות יישלחו באמצעות הדוא"ל עד כשבוע לפני
מועד הבחינה ,וכן באמצעות מסרון ( )smsכיומיים לפני כל
בחינה .נבחן שלא קיבל זימון יוכל לגשת לבחינה גם בלא הזימון.

הבהרה חשובה :לא ניתן להירשם לבחינות הרישוי לאחר מועד
סגירת ההרשמה .לעניין זה אנא ראו את הודעת הרשות
שפורסמה בנושא.
לידיעת הנרשמים:
.1

אין אפשרות לדחות רישום לבחינה אלא רק לבטל הרשמה.

.2

דחייה תתאפשר רק במקרים שבהם נבחן נרשם באותו מועד
הן לבחינות היסוד והן לבחינה מקצועית ,ולא עבר אחת
או יותר מבחינות היסוד .במקרים אלה ,הרשות תדחה את
מועד הרשמתו של הנבחן למועד בחינה עתידי.

.3

פרטים לגבי ביטול הרשמה והחזר אגרה ניתן למצוא באתר
הרשות ("כללים להחזר אגרת בחינה").

.4

הבחינה תיערך בגימנסיה העברית הרצליה ,רח' ז'בוטינסקי
 ,106תל אביב ובתיכון עירוני ד' ,רח' ויצמן  ,74תל אביב.

י"ח בכסלו התשע"ז ( 18בדצמבר )2016
(חמ -3—2766ה)1

				
עודד שפירר
המזכיר הכללי של רשות ניירות ערך
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 19588-09-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת (א.מ.ש) ברזני  1997בע"מ ,ח"פ
,51-255606-9
והמבקשת :שיא שי עד בע"מ ,ח"פ  ,51-375269-1ע"י ב"כ
עו"ד אייל רייף ו/או סיוון דניאל ו/או חדוה אסבג ו/או נורית
הרבסט ו/או שירלי רייף שושן ו/או לינדי חזום ויגיסר ו/או
לריסה קלנדרוב ו/או הגר גרטי ,מרח' מנחם בגין  ,11קומה ,16
רמת גן ,טל'  ,03-6126699פקס' .03-6131616
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.9.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.3.2017בשעה .9.15
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 רשום
עם אישור מסירה ,באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא
יאוחר משעה  19.00ביום .23.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אייל רייף ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 12459-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת תבואות בר מזון ( )1997בע"מ ,ח"פ
,51-255417-1
והמבקשים :ראמי ג'אבר ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד שאדי יונס,
ת"ד  ,758ערה  ,30025פקס'  ,04-6357866נייד .050-7256271
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.2.2017בשעה .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 .1.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שאדי יונס ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 13976-12-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בינג אבטחה מיוחדת בע"מ ,ח"פ
,51-403142-6
והמבקש :עו"ד עמוס טיין ,בתפקידו כמפרק החברה ,מרח'
דרך חורש  ,4יהוד.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.12.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.2.2017בשעה .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 מיום .2.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עמוס טיין ,עו"ד
המפרק הזמני
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 62575-12-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ערד .אנרגיית רוח בע"מ ,ח"פ
,51-424815-2
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד רונן ליבוביץ ,מדרך
מנחם בגין  ,48תל אביב ,טל'  ,03-5624456פקס' .03-5237628
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.12.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  12.3.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רונן ליבוביץ ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,7417י' בטבת התשע"ז8.1.2017 ,

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 39638-12-16

פר"ק 32006-12-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עץ ירוק דלתות בע"מ (בפירוק זמני),
ח"פ ,51-115762-0
והמבקש :עו"ד נמרוד טפר ,בא כוח החברה ,מרח' אבא
הלל  ,7ת"ד  ,3424רמת גן.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.12.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  5.3.2017בשעה .12.00
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  10.00ביום
.1.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת וייבל בניה בע"מ ,ח"פ ,51-466634-6
והמבקשים :קרינה ניימנוב ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד גיא ירושלמי,
מרח' אבן גבירול  ,68תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.12.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  2.3.2017בשעה .10.30
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 משעה 11.30
ביום .28.12.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גיא ירושלמי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

נמרוד טפר ,עו"ד
בא כוח החברה
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 53002-12-16

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 45106-12-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מנגינות גן ארועים ( )2012בע"מ ,ח"פ
,51-473263-5
והמבקשת :עוגן הזהר בע"מ ,ח"פ  ,51-357585-2ע"י ב"כ
עו"ד אליהו עמר ו/או מי מטעמו ,מרח' הלל יפה  ,11חדרה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.12.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 13.2.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .2.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אליהו עמר ,עו"ד
בא כוח המבקשת

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת החלבן בעיר בע"מ ,ח"פ ,51-491464-7
והמבקשים .1 :נטליה אמינוב .2 .אנג'ליקה וילקה .3 .ילנה
זפיסוצ'ני .4 .נתנאל אל טופחי .5 .עליזה בן חמו ,כולם ע"י ב"כ
עו"ד שרון סויסה ,מרח' הנרייטה סולד 8ב ,באר שבע .8489433
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.12.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  2.3.2017בשעה .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 משעה 10.00
ביום .17.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שרון סויסה ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
ילקוט הפרסומים  ,7417י' בטבת התשע"ז8.1.2017 ,
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בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מאי מטאטוב אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-443124-6

ליה (אירופה) בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-294911-6

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,9.2.2017בשעה  ,10.00אצל א .רפאל ושות',
עורכי דין ,רח' דניאל פריש  ,3תל אביב  ,6473104לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מארק צלקוביץ ,מפרק

א.ש .מעדני גן בע"מ

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  ,28.12.2016התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את יוחנן מטאטוב ,מרח' נרות שבת ,ת"ד
 ,23933ירושלים  ,9123901טל'  ,054-2888310למפרק 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.
יוחנן מטאטוב ,מפרק

נור אל בע"מ

(ח"פ )51-264265-3

(ח"פ )51-077534-9

(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  ,20.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נזיה זיאדאת ,מרח' מנחם
אוסישקין 40ב ,עפולה ,טל'  ,04-6528762למפרק 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.
יצחק אייל ,מנהל

סמסון נוירו-סיינסס בע"מ
(ח"פ )51-433438-2
(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  ,22.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד גלבוע ,מרח' דרך
השלום  ,53גבעתיים  ,5345433למפרק 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.
אהוד גלבוע ,מפרק

(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 ,18.12.2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
מזרחי ,מרח' השחר  ,8ירושלים ,למפרק החברה.
אליהו מזרחי ,מפרק

וי.יו.אמ.אר.קיי בע"מ
(ח"פ )514077023
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  04/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אופיר לסרי ,מרח' הבנים  ,4אשדוד  ,77444למפרק 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 07/05/2017
בשעה  ,11:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אופיר לסרי ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7417י' בטבת התשע"ז8.1.2017 ,

סייג' דיזיין אוטומיישן איי.קיי )2014( .בע"מ

יונים יעוץ וניהול בע"מ

(ח"פ )515117497

(ח"פ )515439149

(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  05/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
קרמין ,מרח' דרך בר יהודה  ,52נשר ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  03/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יעל זקס מנשרי ,מרח' הדובדבן  ,1זכרון יעקב  ,3090000למפרקת
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 14/03/2017
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.
יצחק קרמין ,מפרק

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 04/05/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יעל זקס מנשרי ,עו"ד ,מפרקת

מיכה איתן  -שמאות ונכסים בע"מ

מרדכי עמוס  -משרד עורכי דין

(ח"פ )514641307

(ח"פ )513354423

(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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  03/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דרורית רוזנפלד ,מרח' אחד העם  ,19רעננה  ,4321015למפרקת
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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 03/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן
פרץ ,מרח' סמילנסקי  ,13חדרה  ,3840815למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/02/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דרורית רוזנפלד ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7417י' בטבת התשע"ז8.1.2017 ,

קרן פרץ ,עו"ד ,מפרקת

גו-גז ישראל בע"מ
(ח"פ )513600791
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
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שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 04/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר
גורן ,מרח' סוקולוב  ,48רמת השרון ,למפרק החברה.

שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 03/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוני
סלנט ,מרח' בית עובד  ,8תל–אביב-יפו ,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.

ניר גורן ,עו"ד ,מפרק

רוני סלנט ,עו"ד ,מפרק

אינפוסט שירותי שילוח אוטומטיים בע"מ

מגדלי נוה עוז בע"מ

(ח"פ )515143196

(ח"פ )512200551

(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  21/12/2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל אפרת,
מרח' הדקלים  ,86פרדס–חנה-כרכור ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  19/02/2017בשעה  ,10:00אצל אפרים
רוגובין בע"מ ,רח' דרך מנחם בגין  ,11רמת גן ,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.
דניאל אפרת ,עו"ד ,מפרק

רוגם בניה בע"מ
(ח"פ )512528068
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 04/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טלי
אלגאלי ,מרח' המלאכה  ,5אזור תעשייה צפוני ,לוד ,7152011
טל'  ,052-5887604 ,073-7965537למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טלי אלגאלי ,עו"ד ,מפרקת

גלי נהריה בע"מ
(ח"פ )515542025
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
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יעקב רוגובין ,מפרק

אבן פינה באילת ייזמות בע"מ
(ח"פ )513654467
(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  28/02/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,129מגדל גרונר ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
יצחק אלמוג ,עו"ד ,מפרק

"הטחנה באילת" בתי מאפה בע"מ
(ח"פ )512765983
(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  14/03/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,129מגדל גרונר ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
יצחק אלמוג ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7417י' בטבת התשע"ז8.1.2017 ,

טייגר ווב מדיה בע"מ

קומנד ספיץ' בע"מ

(ח"פ )514600444

(ח"פ )51-412380-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  19/02/2017בשעה  ,13:00אצל המפרקת ,רח'
הברזל  ,32תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
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  ,15.3.2017בשעה  ,10.00במשרדי עורכי הדין של
החברה איל ,חיאט ,זולטי ,נייגר ושות'  -יגנקה ישראל ,רח'
הברזל  ,32כניסה ב' ,קומה  ,2רמת החיל ,תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נעמי אסיא ,עו"ד ,מפרקת

גבי אילן ,מפרק

ליוויתן פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-439406-3

לוקיץ יזמות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-221313-3

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.2.2017בשעה  ,16.45במשרד עורכי הדין
קונפינו ,לוכטנשטיין ,לוי ושות' ,מרכז עזריאלי  ,5בניין מרובע,
קומה  ,35תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן רם ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.4.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,16ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון אילון ,עו"ד ,מפרק

דאטה ליירס בע"מ
אסוור אל קודס

(ח"פ )51-489337-9
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-388615-0

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
ריבלין  ,22ירושלים  ,9424018לשם 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

משה אלגרסי ,מפרק

חווה מעוף בע"מ

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  ,2.10.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדנאן חג'אזי ,מבית חנינה,
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.

(ח"פ )51-029526-4
(בפירוק מרצון)

עדנאן חג'אזי ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.2.2017בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,קיבוץ
העוגן  ,42880לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גל אירם ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7417י' בטבת התשע"ז8.1.2017 ,

קמא תעשיות תוכנה בע"מ
(ח"פ )51-395953-6
(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
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המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.9.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם מאיו,
מרח' יהושע בן נון  ,72תל 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא כשר ,אצל מליסרון
בע"מ ,שד' אבא אבן  ,1הרצליה  ,46725למפרק 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.
גיא כשר ,עו"ד ,מפרק

אברהם מאיו ,מפרק

נ.א.מ.ן מיסודם של נכסי אזורים ומ.א.ן נכסים בע"מ

גלעד אגדר יוזמות והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-296611-0

(ח"פ )51-474935-7

(בפירוק מרצון)

(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  ,22.12.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד צרי ,מרח'
חיים מלר  ,26מזכרת בתיה ,טל'  ,054-2422300למפרק 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.

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  ,25.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא כשר ,אצל מליסרון
בע"מ ,שד' אבא אבן  ,1הרצליה  ,46725למפרק 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.
גיא כשר ,עו"ד ,מפרק

גלעד צרי ,מפרק

אוקיאנוס במרינה  -מלון דירות בע"מ

הוט  -עידן מערכות כבלים ישראל (אחזקות)
 1987בע"מ

(ח"פ )51-316675-1

(ח"פ )51-123990-7

(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  ,25.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא כשר ,אצל מליסרון
בע"מ ,שד' אבא אבן  ,1הרצליה  ,46725למפרק 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  ,28.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ז'אן לוק ברבי ,מאזור
תעשייה יורופארק ,בניין ספרד ,קיבוץ יקום  ,609200למפרק
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.
גיא כשר ,עו"ד ,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.
ז'אן לוק ברבי ,מפרק

לונה גרנד בע"מ
(ח"פ )51-308906-0

ישראכבל בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-138756-5

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  ,25.12.2016התקבלה החלטה

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
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ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

ילקוט הפרסומים  ,7417י' בטבת התשע"ז8.1.2017 ,

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ז'אן לוק ברבי ,מאזור
תעשייה יורופארק ,בניין ספרד ,קיבוץ יקום  ,609200למפרק
החברה.

של החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את עו"ד איתי צ'רניחובסקי ,אצל משרדי פרל כהן צדק
לצר ברץ ,רח' דרך מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי ,המגדל העגול,
קומה  ,18תל 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.
ז'אן לוק ברבי ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
איתי צ'רניחובסקי ,עו"ד ,מפרק

דרום השרון תקשורת  1990בע"מ

אופקו סאב  2בע"מ

(ח"פ )51-145170-0

(ח"פ )51-553540-9

(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  ,28.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ז'אן לוק ברבי ,מאזור תעשייה
יורופארק ,בניין ספרד ,קיבוץ יקום  ,609200למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את עו"ד איתי צ'רניחובסקי ,אצל משרדי פרל כהן צדק
לצר ברץ ,רח' דרך מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי ,המגדל העגול,
קומה  ,18תל 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ז'אן לוק ברבי ,מפרק

א.נ .שיווק וציוד למספרות בע"מ

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.
איתי צ'רניחובסקי ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-531318-7

שיפמן יחסי צבור בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-074447-7

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  ,30.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לילך שם טוב ,מרח'
הר צין  ,16כפר סבא  ,4430186טל'  ,09-9667788למפרקת החברה.

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסף לוי ,מרח' פרישמן  ,11תל אביב ,טל'  ,03-5243267למפרק
החברה.

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

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

אופקו סאב  1בע"מ

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.4.2017
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.

לילך שם טוב ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-553539-1
(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

ילקוט הפרסומים  ,7417י' בטבת התשע"ז8.1.2017 ,

יוסף לוי ,עו"ד ,מפרק

1443

באזז ברשת בע"מ
(ח"פ )51-506957-3
(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  ,26.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד צחי שרף ,מרח' המייסדים  ,54ת"ד  ,626זכרון יעקב ,טל'
 ,04-3730909 ,054-4576692למפרק 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 ,26.4.2017
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.
צחי שרף ,עו"ד ,מפרק

י.ע אלישע ניהול ופיקוח הנדסי בע"מ
(ח"פ )51-469570-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.12.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורטל ורוניק,
מרח' ויצמן  ,24נתניה ,טל'  ,09-8874756למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.4.2017
בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורטל ורוניק ,רו"ח ,מפרקת

סאמוי הולדינגס בע"מ
(ח"פ )51-318707-0
(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  ,25.12.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אורטל ורוניק,
מרח' ויצמן  ,24נתניה ,טל'  ,09-8874756למפרקת החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.4.2017
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.
אורטל ורוניק ,רו"ח ,מפרקת

וינר מדיה אדוויסרס בע"מ
(ח"פ )51-464356-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד נעם ברימן ,ממשרד עו"ד עדי קפלן
ושות' ,רח' ויצמן  ,2מגדל אמות השקעות ,קומה  ,18תל אביב
 ,6423902טל'  ,03-7700222למפרק 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 ,29.4.2017
בשעה  ,10.00אצל רונית וינר ,רח' יעקב מרידור  ,4תל אביב
 ,6941154לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעם ברימן ,עו"ד ,מפרק

דוד ארליך הפקות בע"מ
(ח"פ )51-124917-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתמר
שבח ,מנוקדים  ,315/2טל'  ,052-7311911למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2017בשעה
 ,8.30במשרדי 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.
איתמר שבח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7417י' בטבת התשע"ז8.1.2017 ,

בד קלאון בע"מ

י.ג .קינגדום מרקטינג בע"מ

(ח"פ )51-365128-1

(ח"פ )51-549814-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי 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  ,27.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אליאור וקנין ,מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר  ,1קומה  ,9ת"ד ,82
רמת גן ,טל'  ,072-2221223למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ראשל דדו ,מרח' עצמאות  ,17/2נס ציונה ,טל' ,052-8975257
למפרקת החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,3.5.2017בשעה
 ,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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,26.5.2017בשעה
 ,9.00במשרדי 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.

אליאור וקנין ,עו"ד ,מפרק

ראשל דדו ,מפרקת

ר.א ציוד גלישה בע"מ
(ח"פ )51-417636-1
(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  ,27.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אליאור וקנין ,מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר  ,1קומה  ,9ת"ד ,82
רמת גן ,טל'  ,072-2221223למפרק 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  ,3.5.2017בשעה
 ,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.
אליאור וקנין ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7417י' בטבת התשע"ז8.1.2017 ,

מ.ע.ן אשכול קבוצת שיווק בע"מ
(ח"פ )51-184287-4
(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  ,25.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יהודית אשכול ,מרח' מגידו  ,3ראש העין ,טל' ,054-3046095
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.5.2017
בשעה  ,10.00אצל עו"ד רועי אשכול ,רח' היצירה  ,3רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יהודית אשכול ,מפרקת

1445

רומח חברה למסחר בע"מ

י.ד.ר יזמות בע"מ

(ח"פ )51-074125-9

(ח"פ )51-530593-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2017בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח'
ההתנחלות  ,29קרני שומרון ,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  ,27.2.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' בילו ,64
ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק רייכנברג ,רו"ח ,מפרק

רמי ששון ,עו"ד ,מפרק

ח.צ.ב .אגרות חוב בע"מ

יורוקום מדיה-נט אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-362011-2

(ח"פ )51-370153-2

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.2.2017בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' הסורג ,1
קומה  ,4ירושלים ,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  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.2.2017בשעה  ,10.00במשרדי החברה,
רח' דב פרידמן  ,2רמת גן.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ומינוי מפרק.
עמי ברלב ,עו"ד
בא כוח החברה

עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

שיש גטניו ( )2003בע"מ

ריל מושן בע"מ

(ח"פ )51-344149-3

(ח"פ )51-495501-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול מינוי מפרק (בפירוק מרצון עם הצהרת
כושר פרעון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.2.2017בשעה  ,10.00במשרד עו"ד מטרי ,מאירי
ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לירן גנור ,מפרק

הילה שחר גטניו ,מנכ"ל החברה

עיזבון המנוחה רות רוזנברג

פאנדאבאד בע"מ
(ח"פ )51-479892-5
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.2.2017בשעה  ,12.00במשרד שלום ,זהבי
ושות' ,עורכי דין ,רח' יצחק שדה  ,40קומה  ,3תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
תומר גרנצל ,מפרק

1 446
המחיר  6.48שקלים חדשים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2016התקבלה החלטה במניין
חוקי לבטל את מינויו של עו"ד מיכאל ויליאם סטרנס ,מרח'
שדרות חן  ,6תל אביב ,כמפרק החברה.
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הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון והזמנה לנושים
בהתאם להחלטת הרשמת לענייני ירושה בחיפה מיום
 ,22.11.2016בתיק מס'  ,85531מונה שלמה דן גדרון ,מרח' שער
פלמר  ,1חיפה  ,3303139טל'  ,04-8679222פקס' ,04-8668546
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לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה .אין בהגשת
התביעה משום התחייבות מצד הח"מ לפירעון כל חוב.
שלמה דן גדרון ,עו"ד ,מנהל עיזבון
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