רשומות

ילקוט הפרסומים
כ' בטבת התשע"ז

7426
עמוד

הודעות בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 2436 .................................
הודעה על מינוי חברה במועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לוויין 2436 ....................................................................
מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור
על–תנאי ממאסר 2436 .................................................................
חידוש מינוי יושבת ראש למועצה להכוונת פעולות
הקרן לפי תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת
הקרן לטיפול בנכסים שחולטו) 2437 ......................................
הודעה בדבר מינוי נציגת משרד המשפטים בוועדות
להטלת עיצום כספי לפי חוק איסור הלבנת הון 2437 .....
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מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה2437 .................................
כתב מינוי לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)2437 ..
הודעה על עדכון סכום לפי חוק–יסוד :משק המדינה 2437 ...
הודעה על תיקון היתר למפעל הפיס לפי חוק העונשין 2437 ..
הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות
הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות ציבור 2438 ..........
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 2439 ...................
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 2441 .........................
הודעות מאת הציבור 2443 ..................................................................
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 2462 ...........................

הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות
שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,תיקנה
הממשלה את רשימת המשרות שבתוספת לחוק ,כך שמשרה
"44ד .מנהל היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור" 2תיגרע
מרשימת המשרות של משרד ראש הממשלה.

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי ממאסר,
התשס"א ,12001-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני
ממנה את שופטי בית משפט שלום הרשומים מטה ,ליושבי ראש
בוועדות שחרורים:

ד' בכסלו התשע"ז ( 4בדצמבר )2016
(חמ -3-1173ה)2
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
י"פ התשע"א ,עמ' .6466

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-הוסיפה הממשלה את
המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק האמור,2
ולפיכך אחרי פרט -
" .62משרת מנהל ביחידות מסווגות ומשרת עוזר שר במשרד
הביטחון שלגביהן נקבע בהחלטת ממשלה שנושאן יתמנה בידי
הממשלה וששמותיהן שמורים במזכירות הממשלה" ,שבתוספת
האמורה יבוא:

1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
י"פ התשס"ח ,עמ'  3520ועמ'  ;)4532( 3978התשס"ט ,עמ' ;2965
התש"ע ,עמ'  128ועמ'  ;3230התשע"א ,עמ'  ,1270עמ' ,2402
עמ'  ,4832עמ'  ,5165עמ'  ,5852עמ'  6314ועמ'  ;6466התשע"ב,
עמ'  1970ועמ'  ;3952התשע"ג ,עמ'  ;750התשע"ד ,עמ' 5784
ועמ'  ;6698התשע"ה ,עמ'  2ועמ'  ;3042התשע"ז ,עמ' .1568

הודעה על מינוי חברה במועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לוויין

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי ממאסר,
התשס"א ,12001-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני
ממנה את שופטי בית משפט שלום הרשומים להלן ,ליושבי ראש
ועדת שחרורים:

י"ח בכסלו התשע"ז ( 18בדצמבר )2016
(חמ -3-1990ה)1
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"א ,עמ' .530

אורית קנטור

יעל אבירם כתבן

ערן קוטון

זיאד סאלח

ויליאם חאמד

רמה לאופר חסון

יוסי טורס

מוחמד עלי

אביהו גופמן

פנינה ארגמן

אהוד קפלן

משה גינות

טל תדמור זמיר.
תוקף המינוי לשנתיים.
י' באלול התשע"ו ( 13בספטמבר )2016
(חמ -3-101ה)6

1

לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
מודיעים בזה ,כי הממשלה מינתה ,לפי הצעת שר
התקשורת ,בהתאם להוראות סעיף 6ב לחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשמ"ב ,11982-את לאה רקובר ,לחברה במועצה
לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ,כנציגת הממשלה שהיא עובדת
מדינה ,לפי המלצת שרת המשפטים.

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשס"ב ,עמ' .487

מינוי יושבי ראש ועדת שחרורים

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

2 436

		
דלית שרון

ניר מישורי לב–טוב

כ"ה באלול התשע"ו ( 28בספטמבר )2016
(חמ -3-101ה)6

ד' בכסלו התשע"ז ( 4בדצמבר )2016
(חמ -3-1173ה)2

1

		
רות שפילברג-כהן

עדי במביליה איינשטיין

יריב נבון.

" .63מדען ראשי במשרד ממשלתי".

2

		
חנא סבאג

מורן מרגלית

תוקף המינוי לשנתיים.

הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות
שבתוספת לחוק

1

		
נבילה דלה-מוסא

לילי יונג גופר

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשס"ב ,עמ' .487

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי ממאסר,
התשס"א ,12001-ולפי סעיף 10א(ה) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,21984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה את אביבה טלמור ,שופטת עמיתה של בית
משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת שחרורים.
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשס"ב ,עמ' .487
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ד ,עמ' .326

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

( )4סעיפים (145א)( )2ו–(152ג) לפקודה ,כנוסחם ערב תחילתו
של תיקון מס'  211לפקודה ,2לעניין דוחות לגבי שנות המס
שלפני שנת המס .2013

תוקף המינוי לשנתיים.
י' באלול התשע"ו ( 13בספטמבר )2016
(חמ -3-101ה)6
איילת שקד
שרת המשפטים

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד.
י"ב בחשוון התשע"ז ( 13בנובמבר )2016
(חמ )3-768

חידוש מינוי יושבת ראש למועצה להכוונת
פעולות הקרן

משה כחלון
שר האוצר

לפי תקנות הסמים המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול
בנכסים שחולטו) ,התש"ן1990-

2

בתוקף סמכותי לפי תקנה (11א )1()1לתקנות הסמים
המסוכנים (דרכי הנהלת הקרן לטיפול בנכסים שחולטו),
התש"ן ,11990-אני מחדשת את מינויה של רחל שיבר 2ליושבת
ראש המועצה להכוונת פעולות הקרן.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר )2016
(חמ -3-2200ה)1
1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
ק"ת התש"ן ,עמ'  ;812התשע"א ,עמ' .1170
י"פ התשע"ד ,עמ' .1069

כתב מינוי
לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3ג)( )5לחוק לתיקון דיני הראיות
(הגנת ילדים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את מאיר דב ברקוביץ'
 ראש מחלקת הנוער בחטיבת החקירות של משטרת ישראל,לחבר בוועדה המייעצת במינוי חוקרי ילדים וחוקרי ילדים
בכירים ,במקומו של יצחק אלמוג.2
כ"ז בכסלו התשע"ז ( 27בדצמבר )2016
(חמ -3-401ה)2
1

הודעה בדבר מינוי נציגת משרד המשפטים בוועדות
להטלת עיצום כספי

2

תוקף המינוי כל עוד היא עובדת ברשות לאיסור הלבנת
הון ומימון טרור.

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשע"ב ,עמ' .366

2

מינוי סגן מנהל
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת מס הכנסה
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את רולנד עם שלם ,עובד רשות
המסים בישראל ,לסגן מנהל לעניין -

1

( )1סעיפים 102א ו–(102ח)( )2לפקודה;
( )2סעיפים 103א103 ,1ג103 ,ח103 ,ט103 ,י103 ,יג103 ,יד,
103כ104 ,104 ,ב104 ,ג(א)104 ,ח105 ,ג105 ,ד105 ,ה ו–105ח
לפקודה ,וזאת למעט סמכויות המנהל לקבוע כללים
כמפורט בהם;

1

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

בהתאם לסעיף 3ג(ה) לחוק–יסוד :משק המדינה( 1להלן -
חוק היסוד) ,ולסעיף (93ו) לתקנון הכנסת ,2אני מודיע כי עקב
שינוי במדד המחירים לצרכן השתנה הסכום הנקוב בהגדרות
"הצעת חוק תקציבית" ו"הסתייגות תקציבית" בסעיף 3ג(ד) לחוק
היסוד ,והוא מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר 6,027,309 )2017
שקלים חדשים.

1

לפי פקודת מס הכנסה

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

לפי חוק–יסוד :משק המדינה

ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר )2017
(חמ )3-4494

י"ג בטבת התשע"ז ( 11בינואר )2017
(חמ -3-3166ה)1

( )3סעיפים  147ו–158ג לפקודה;

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;96התש"ס ,עמ' .30
י"פ התשע"ג ,עמ' .4223

הודעה על עדכון סכום

לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-
אני מודיעה כי בתוקף הסמכות שלפי סעיף (13ב) לחוק
איסור הלבנת הון ,התש"ס ,12000-ביום כ"ד בתמוז התשע"א
( 26ביולי  ,)2011מונתה שלומית ווגמן ,משפטאית ,עובדת משרד
המשפטים ,לחברה בוועדות להטלת עיצום כספי כמשמען
בסעיף  12לחוק האמור.

1

ס"ח התשע"ו ,עמ' .242

חיים אבידור
חשב הכנסת
ס"ח התשל"ה עמ'  ;206התשס"ג ,עמ'  ;498י"פ התשע"ו ,עמ'
.2945
י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התשע"ב ,עמ' .5730

הודעה על תיקון היתר למפעל הפיס
לפי חוק העונשין ,התשל"ז1977-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (231א) לחוק
העונשין ,התשל"ז ,21977-תיקנתי את ההיתר למפעל הפיס 3כך
שבפתיח ,במקום "עד יום י"ט בטבת התשע"ז ( 17בינואר ")2017
יבוא "עד יום כ"ד בטבת התשע"ז ( 22בינואר .")2017
י"ט בטבת התשע"ז ( 17בינואר )2017
שי באב"ד
(חמ -3-831ה)2
המנהל הכללי של משרד האוצר
 1י"פ התשע"ו ,עמ' .4348
 2ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ח ,עמ' .7
 3י"פ התשע"ב ,עמ'  ;3284התשע"ז ,עמ'  ,1139עמ'  ,1165עמ' ,1391
עמ'  ,1448עמ'  1597ועמ' .2392

2437

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור

חלק
מגוש

סוג גוש

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6ו–( )8לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי הוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,בישיבתה מס' 15/2015
מיום י"ב באלול התשע"ו ( 26בספטמבר  ,)2016החליטה על
העברת תכנית לתשתית לאומית ,מס' תת"ל /18 /א  -חשמול
המסילה קשת לוד (להלן  -התכנית) ,להערות הוועדות
המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.
מקום ותיאור התכנית :מקטע המסילה המחבר בין מסילת
שער הגיא ומסילת תל אביב  -גנות  -לוד.
מטרת התכנית :מזעור השפעות סביבתיות הנובעות
מהקמת מערכת חשמול מסילתית בשטח התכנית והפעלתה.

חלקות
בשלמותן

חלקות בחלקן

4024

מוסדר

261

,258 ,254 ,7 ,1
527 ,499

5901

מוסדר

2 ,1

5-3

5902

מוסדר

2 ,1

3

5907

מוסדר

2 ,1

3

5915

מוסדר

2 ,1

5-3

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

עיקרי הוראות התכנית :קביעת אמצעים והוראות למזעור
הפגיעה בסביבה ולצמצום מפגעים הנובעים מחשמול מסילת
הברזל.

מקום הצגת התכנית :עותק שלם של התכנית ,לרבות
חוות דעת סביבתית ,נמצא במזכירות הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות ,במשרדי הוועדות המחוזיות
לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון
ולבנייה עמק לוד ,לוד ,חבל מודיעין.

רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

עותק חלקי ממסמכי התכנית הכולל את הוראות התכנית
ותשריט מצב מוצע בלבד ,נמצא במשרדי לשכות התכנון
המחוזיות לתכנון ולבנייה של מינהל התכנון שבתחומן לא חלה
התכנית :ירושלים ,חיפה ,תל אביב ,צפון ודרום.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :מרכז; מרחבי
תכנון מקומיים :לוד ,עמק לוד ,חבל מודיעין ,גלילית מחוז
המרכז.

1

חלקות
בשלמותן

חלק
מגוש

סוג גוש

80015

לא מוסדר

9999

80018

לא מוסדר

9999

80053

לא מוסדר

9999

80055

לא מוסדר

9999

חלקות בחלקן

3971

מוסדר

43

46 ,42-38

3972

מוסדר

36 ,14

,18 ,16 ,15 ,13 ,11
35 ,31-27 ,24 ,19

3977

מוסדר

3979

מוסדר

3980

מוסדר

39 ,37 ,34 ,3-1
13

19 ,15 ,12 ,6 ,4 ,2
49 ,39-37 ,34 ,5 ,1

3981

מוסדר

20

18

3982

מוסדר

23 ,22

21-19 ,12-8 ,6

3983

מוסדר

43

,34 ,33 ,30 ,29
41-39

3984

מוסדר

43 ,42

,32 ,31 ,27 ,26 ,1
44 ,41 ,40 ,36-34

3991

מוסדר

26

,28 ,27 ,25-20
64 ,58 ,36

3992

מוסדר

,37 ,28 ,16-10
71 ,70 ,45 ,42 ,39

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ'  ;212התשע"ד ,עמ' .474
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ניתן לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל
התכנון בכתובת ,http://mavat.moin.gov.il/MavatPS :וכן
באתר האינטרנט של רכבת ישראל ,בתחתית עמוד הבית
"תכנית פיתוח ותכניות תת"ל"  >---תת"ל 18א או בכתובת:
.http://www.rail.co.il/HE/Development/Pages/ttl18a.aspx
המועד להגשת הערות והשגות :כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף  100לחוק
להגיש התנגדות לתכנית ,הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות ,לוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות ,עם העתק למשרד הוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז .הפנייה לוועדה הארצית
תלווה בנימוק וביסוס טיעונים ותיעשה באמצעות טופס מקוון
בכתובת האינטרנט ,goo.gl/ahNr7E :או בכתובת הדוא"ל:
 ,ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאו בכתב למשרדי הוועדה,
בשלושה העתקים ,ותלווה בנימוק וביסוס הטיעונים (מומלץ
להעביר עותק סרוק וחתום לכתובת הדוא"ל שלעיל .אין צורך
בצירוף תצהיר עורך דין .פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת
הדוא"ל שלעיל .המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת
הגשת ההערות וההשגות .לצורך כך יש לציין פרטים מלאים
ליצירת קשר :כתובת מגורים ,דואר אלקטרוני ,טלפון ופקס.
עיון במסמכי התכנית :כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי
התכנית במשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
רח' יפו  ,232ת"ד  ,36078ירושלים  ,94383טל' ,02-5312666
פקס ;077-4448813
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ,רח' הרצל
 ,91קריית הממשלה ,קומה ג' ,רמלה ,טל'  ,08-9788444פקס
;08-9788418

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עמק לוד ,כפר חב"ד
 ,79215טל'  ,073-2230666פקס ;03-9604372
( )4הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עיריית לוד ,כיכר
קומנדו  ,1לוד  ,71270טל'  ,08-9279979פקס ;08-9279091

(להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים ,שטחים
ציבוריים פתוחים ,דרך ו/או טיפול נוף ,טיילת ומבני 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 -

( )5הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין ,רח'
מודיעים  ,10שהם ,טל'  ,03-9722887פקס ;03-9722886
תשריט מצב מוצע ותקנון בלבד:
( )6הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים ,רח'
שלומציון המלכה  ,1בניין ג'נרלי ,ירושלים ,טל' ,02-6290203
פקס ;02-6290293
( )7הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום ,קריית
הממשלה ,רח' התקווה  ,4ת"ד  ,68באר שבע ,טל' ,08-6263791
פקס ;08-6263797
( )8הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,כתובת:
דרך מנחם בגין  ,125תל אביב  ,67012טל'  ,03-7632580פקס
;03-7632581
( )9הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,שד' פל-ים ,15
קריית הממשלה ,חיפה ,טל'  ,04-8633427פקס ;04-8633432

חטיבת קרקע בבית שמש ,ששטחה  63,941מ"ר ,המזוהה כ-
גוש

חלקה

ייעוד

שטח מ"ר

34292

( 1חלק)

דרך

3,307

( 1חלק)

שצ"פ

2,996

( 1חלק)

טיילת

338

( 1חלק)

שצ"פ

1,929

14

דרך

300

14

טיילת

30

14

שצ"פ

143

( 18חלק)

דרך

15,412

( 18חלק)

דרך ו/או
טיפול נופי

9,212

( 18חלק)

טיילת

924

( 18חלק)

שצ"פ

5,783

( 2חלק)

דרך

2,985

( )10הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון ,קריית
הממשלה ,ת"ד  ,595נצרת עילית  ,17105טל' ,04-6508508
פקס .04-6508560
ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב (תקליטור) של
מסמכי התכנית המחייבים בלבד בתוך כשבוע ימים ממועד
פרסום הודעה זו ,במרכז המידע הגאוגרפי-תכנוני של מינהל
התכנון ,בטל'  ,03-9298115בימים א'-ה' בשעות .09:00-16:00
הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל התכנון:
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?tid=3
תחת הכותרת" :איתור תכנית וישות תכנונית" " >---תת"ל/
/18א""" >---מסמכים".
כ"א בחשוון התשע"ז ( 22בנובמבר )2016
(חמ -3-697ה)3
אביגדור יצחקי
ראש מטה הדיור הלאומי
יושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בש,186/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6314
התשע"ב ,עמ'  ,344מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בית שמש (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
2
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

34294

( 2חלק)

טיילת

600

( 2חלק)

שצ"פ

160

( 11חלק)

דרך

1,669

( 11חלק)

טיילת

1,237

( 11חלק)

שצ"פ

145

( 32חלק)

דרך

5,328

( 32חלק)

טיילת

1,709

( 32חלק)

שב"צ

2,800

( 32חלק)

שצ"פ

6,934

ח' בכסלו התשע"ז ( 18בדצמבר )2016
(חמ )3-2
משה אבוטבול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שמש
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

2439

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

.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 -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב תל חי.

.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 ברעננה,ששטחה כ– 68מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6580ח"ח .127
כ"ה בכסלו התשע"ז ( 25בדצמבר )2016
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב בר אילן.

.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 ברעננה ,ששטחה כ– 68מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,7655ח"ח .71
כ"ה בכסלו התשע"ז ( 25בדצמבר )2016
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב מכבי.

 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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חטיבת קרקע ברעננה,ששטחה כ– 100מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6580ח"ח .318
כ"ה בכסלו התשע"ז ( 25בדצמבר )2016
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' רע,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3813
התשנ"א ,עמ'  ,450מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של הרחבת רחוב בר אילן.

.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 -

הגמור והמוחלט של המועצה המקומית אזור מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
.2

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י"ב בחשוון התשע"ז ( 13בנובמבר )2016
(חמ )3-4
עוזי אהרון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אור–יהודה-אזור

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' רע,308/1/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3769
התש"ן ,עמ'  ,2874מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,6651התשע"ג ,עמ' ,7802
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 239מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6580ח"ח .342
כ"ה בכסלו התשע"ז ( 25בדצמבר )2016
(חמ )3-2
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באזור ,הידועה כגוש  ,6024ח"ח ,102 ,101
 ;104 ,103הייעוד :דרך משולבת.

חטיבת קרקע ברעננה ,ששטחה כ– 11מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6579ח"ח .263
כ"ב בכסלו התשע"ז ( 22בדצמבר )2016
(חמ )3-4

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' מאא/
במ ,165/20/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4123התשנ"ג ,עמ'  ,3435ובהתאם לתכנית
מס' מאא( 233/להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5663התשס"ז ,עמ' ,2738
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אור–
יהודה-אזור (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7305התשע"ו ,עמ'  ,8795תהיה לקניינה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

__________

איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה רעננה

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

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :פארק תעשיות בית העמק  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006145-7 :
המען :בית העמק ,ד"נ אשרת .25115
תאריך רישום :כ"ח בכסלו התשע"ז ( 28בדצמבר .)2016
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
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( )2שם האגודה :יונתן רמג"ש אריזה ושיווק  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006146-5 :

צווי פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות
השיתופיות ,מינוי מפרקים והודעות לנושים

המען :יונתן ,ד"נ רמת הגולן .1241500

בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

תאריך רישום :כ"ח בכסלו התשע"ז ( 28בדצמבר .)2016

( )1שם האגודה :נשרים  -אגודה שיתופית לשכון בנשר בע"מ.

סוג ראשי :חקלאות.

מס' האגודה.57-001192-4 :

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )3שם האגודה :מקרקעי ניר עציון לתעשיה  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006147-3 :
המען :ניר עציון ,ד"נ חוף הכרמל .30808
תאריך רישום :כ"ח בכסלו התשע"ז ( 28בדצמבר .)2016
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )4שם האגודה :מקרקעי ניר עציון לתיירות  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006148-1 :
המען :ניר עציון ,ד"נ חוף הכרמל .30808
תאריך רישום :כ"ח בכסלו התשע"ז ( 28בדצמבר .)2016
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )5שם האגודה :מקרקעי ניר עציון לאירועים  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006149-9 :

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )2שם האגודה :בית הספר המקיף בעמק-חרוד  -אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-002164-2 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל' ,04-8613806
פקס' .04-6470963
( )3שם האגודה :כפר הנופש והתיירות חד נס אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-003998-2 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )4שם האגודה :אפיקי חוף השרון  -אגודת מים שיתופית
חקלאית בע"מ.

המען :ניר עציון ,ד"נ חוף הכרמל .30808

מס' האגודה.57-004003-0 :

תאריך רישום :כ"ח בכסלו התשע"ז ( 28בדצמבר .)2016

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )6שם האגודה :מקרקעי מלון ניר עציון  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006150-7 :
המען :ניר עציון ,ד"נ חוף הכרמל .30808
תאריך רישום :כ"ח בכסלו התשע"ז ( 28בדצמבר .)2016
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )7שם האגודה :מקרקעי ניר עציון לתעסוקה  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006151-5 :
המען :ניר עציון ,ד"נ חוף הכרמל .30808
תאריך רישום :כ"ח בכסלו התשע"ז ( 28בדצמבר .)2016
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
כ"ח בכסלו התשע"ז ( 28בדצמבר )2016
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות
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( )5שם האגודה :מתיישבי סופה  -אגודה להתיישבות
קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57-005104-5 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )6שם האגודה חורה  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005492-4 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )7שם האגודה :ירקות אשכול  -אגודה לשיווק תוצרת
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005749-7 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי מענו.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
י"ז בטבת התשע"ז ( 15בינואר )2017
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

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 ,19.2.2017
בשעה  ,9.00אצל 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.
אושרת אבי אהרון ,מפרקת

ויי.סי.אפ .פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-527672-3
(בפירוק מרצון)

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
מ.ב .המרכז לתמיכה עסקית וניהולית בע"מ
(ח"פ )51-423031-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם חג'אג' ,מרח'
בר כוכבא  ,23בני ברק ,למפרק החברה.
אברהם חג'אג' ,עו"ד ,מפרק

דסיז'ן אר אנד די בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
דן אלפסי ,מרח' חלוצי התעשייה  ,15חיפה ,טל' ,04-8744660
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  20.4.2017בשעה
 ,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.
דן אלפסי ,רו"ח ,מפרק

(ח"פ )51-390895-4
(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  ,3.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב מ' בן
שושן ,ממרכז רננים מכבים ,ת"ד  ,11439מודיעין  ,71799למפרק
החברה.
יעקב מ' בן שושן ,עו"ד ,מפרק

אלופי הסילון העולמי בע"מ
(ח"פ )51-414907-9
(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  ,23.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אושרת
אבי אהרון ,מכורזים ,למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

אס אנד אייצ'  -ערוצי טלוויזיה ותקשורת באינטרנט
בע"מ
(ח"פ )51-491838-2
(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
שרה איוניר ,מרח' עלומים  ,29תל אביב ,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 ,19.2.2017
בשעה  ,9.00אצל 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.
שרה איוניר ,מפרקת
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א.ל .שירותים רפואיים
(ח"פ )51-349028-4
(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
אלכסנדר לובובסקי ,מרח' דרך האגמים  ,4/17גני תקווה ,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 ,19.2.2017
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלכסנדר לובובסקי ,מפרק

א .מירון  -חברה להנדסת בנין ופקוח בע"מ
(ח"פ )51-161599-9
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,23.11.2016
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליהו מירון ,מרח' ראול ולנברג  ,32מגדלי הים התיכון ,תל 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 ,19.2.2017
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו מירון ,מפרק

ק.ש.ס קונטקט בע"מ
(ח"פ )51-257542-4
(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  ,5.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל
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קושנירוב ,מרח' עמק בית שאן  ,15מודיעין-מכבים-רעות,
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 ,19.2.2017
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל קושנירוב ,מפרק

ג'מייקה ביץ אילת בע"מ
(ח"פ )51-427452-1
(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  ,19.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אמירם יוסיפון ,מרח' השחר  ,5אור יהודה ,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 ,19.2.2017
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמירם יוסיפון ,מפרק

 4אינטגריטי בע"מ
(ח"פ )51-400872-1
(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  ,19.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון פלד,
מרח' המרגנית 7א ,רמת גן ,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 ,19.2.2017
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון פלד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

הום טבע בריאות בע"מ

אילת יאיר ,מרח' מגדל המנורה  ,8/20מודיעין ,טל' ,08-9261333
למפרק החברה.

(ח"פ )51-405797-5
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,29.11.2016
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ירדנה כורש ,מרח' התפוז  ,18בית דגן  ,50200טל' ,052-2786272
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  ,5.3.2017בשעה
 ,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.
ירדנה כורש ,מפרקת

ס .מודל בינלאומי בע"מ
(ח"פ )51-374441-7
(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  ,1.10.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמי אנג'ל ,מרח'
זאב אורלוב  ,47/1פתח תקווה ,טל'  ,054-3137539למפרק 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  ,1.4.2017בשעה
 ,16.00אצל 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.
סמי אנג'ל ,מפרק

ספיר ניהול תהליכים וסביבה בע"מ
(ח"פ )51-384397-9
(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  ,28.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2017בשעה
 ,9.00במשרד המפרק ,רח' לב העיר  ,14מודיעין ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילת יאיר ,עו"ד ,מפרק

קבוצות שיווק אמ.אנ.ג'י .בע"מ
(ח"פ )51-387808-2
(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  ,8.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד טואף ,מרח'
האר"י  ,8רמת גן ,טל'  ,052-4897083למפרק 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 ,10.5.2017
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.
דוד טואף ,מפרק

ברונקס רילודד בע"מ
(ח"פ )51-359513-2
(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  ,5.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר קריטי,
משד' שאול המלך  ,8תל אביב ,טל'  ,03-6735554למפרק 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 ,15.5.2017
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.
ניר קריטי ,עו"ד ,מפרק
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יובי פרסום עצוב והפקות דפוס בע"מ
(ח"פ )51-233366-7
(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  ,5.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר קריטי,
משד' שאול המלך  ,8תל אביב ,טל'  ,03-6735554למפרק 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 ,15.5.2017
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.
ניר קריטי ,עו"ד ,מפרק

ב .הלר יהלומים בע"מ
(ח"פ )51-099238-1
(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  ,8.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נטלי שורצבלט ,מרח' ויצמן  ,51תל אביב ,טל' ,03-6917878
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 ,15.5.2017
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.
נטלי שורצבלט ,עו"ד ,מפרקת

יצרן חשמל פרטי לגליל בע"מ
(ח"פ )51-261646-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
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אשכנזי ,מת"ד  ,5592קריית ביאליק  ,2715402הרחבה חקלאית ,40
ראש פינה  ,12000טל'  ,050-5297572למפרק 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 ,17.5.2017
בשעה  ,19.00אצל עו"ד יהושע לניאדו ,רח' דרך עכו  ,140קריית
ביאליק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו אשכנזי ,מפרק

איבנאר שרותי אחזקה וניהול בע"מ
(ח"פ )51-369175-8
(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  ,26.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה אבן,
מרח' סלעית  ,8חיפה  ,3479208טל'  ,04-8246810למפרקת 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 ,21.5.2017
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.
רבקה אבן ,מפרקת

הניאון שלטים ( )1996בע"מ
(ח"פ )51-227526-4
(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  ,1.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הילן כהן ,מרח'
החורטים  ,8חולון ,טל'  ,03-9522255למפרק 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  ,1.6.2017בשעה
 ,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.
הילן כהן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

נובה תערוכות בע"מ
(ח"פ )513706838
(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  29/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
אבישי בן יוסף ,מרח' שמואל מיקוניס  ,3למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/04/2017
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.
אבישי בן יוסף ,רו"ח ,מפרק

הטחון ל.א בע"מ
(ח"פ )514767342
(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  08/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה פרץ ,מרח' יוסף בוסל  ,35חיפה  ,56281למפרק 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 01/07/2017
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.
משה פרץ ,עו"ד ,מפרק

הכספת ש.ע.ב.ח בע''מ
(ח"פ )513440982
(בפירוק מרצון)

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

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  12/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיטל זוהר ללוז ,מרח' התעשיה  ,4תל-אביב-יפו ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 23/05/2017
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.
מיטל זוהר ללוז ,עו"ד ,מפרקת

מאפליין בע"מ
(ח"פ )511893281
(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 11/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיעם
אבישר ,מרח' הגליל  ,7כפר 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.
יחיעם אבישר ,מפרק

פיקסיו תכנה בע"מ
(ח"פ )515016020
(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 10/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלברט
אכטנברג ,מרח' אריק לביא  ,1נתניה ,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.
אלברט אכטנברג ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,
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קי גי אי סי תקשורת בינ"ל בע"מ

ר.ס .פוזיטיב דנטל גרופ בע"מ

(ח"פ )512766072

(ח"פ )514738855

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 11/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר
קורן ,מרח' ירושלים  ,70אזור ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 17/11/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוסלן
נדל ,מרח' קיש  ,5קריית אתא  ,28042למפרק 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.

מאיר קורן ,מפרק

רוסלן נדל ,מפרק

צופי סחר והשקעות  1996בע"מ

ג.מ .קשת שירותים בע"מ

(ח"פ )512304288

(ח"פ )514395219

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 10/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה
צופי ,מרח' מקס נורדאו  ,4בת ים ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 11/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא
חדי ,מרח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,5251108למפרק 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.

שלמה צופי ,מפרק

גיא חדי ,עו"ד ,מפרק

סלורייד פתרונות תחבורה סלולאריים בע"מ

דלק נדל"ן השקעות ( )1999בע"מ

(ח"פ )514423722

(ח"פ )512806944

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 27/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל בר
חיים ,מרח' חדרה  ,12פתח תקווה ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 12/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון
טטרו ,מרח' גבורי ישראל  ,20נתניה  ,4250420למפרק החברה.

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

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

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

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

רחל בר חיים ,מפרקת

אהרון טטרו ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

פרנטו בע"מ
(ח"פ )515302339
(בפירוק מרצון)

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 12/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסף דוב אונטרמן ,מרח' התעשיה  ,21רעננה ,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.
יוסף דוב אונטרמן ,עו"ד ,מפרק

נחשולים פרויקטים תיירותיים בע"מ
(ח"פ )512697863
(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 14/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה
ברוק ,מרח' הסוללים ,הסוללים ,למפרק החברה.

בי.טי.קיי.אס( .אור עקיבא) 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.

(בפירוק מרצון)

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

(ח"פ )514972967

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 12/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי
אברך ,מהגן הטכנולוגי  ,1ירושלים ,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.
אלי אברך ,עו"ד ,מפרק

א.נ.קהת  -חברה לבנין ופתוח בע"מ
(ח"פ )512585472
(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 12/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מושיקו מלכה ,מרח' רפפורט  ,3כפר 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.

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

יהודה ברוק ,מפרק

ננוסופט הנדסה ומחשוב בע"מ
(ח"פ )512586207
(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 12/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל
טוכמן ,מרח' נהלל  ,1נהלל ,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.
שמואל טוכמן ,מפרק

פיקסיו תכנה בע"מ
(ח"פ )515016020
(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
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תתכנס ביום  25/02/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' אריק
לביא  ,1נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

תתכנס ביום  27/02/2017בשעה  ,13:00אצל המפרקת ,יגאל אלון
( 65בניין טויוטה) תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלברט אכטנברג ,מפרק

קרן ארד ליבוביץ ,עו"ד ,מפרקת

טהרה מקווה ספא בע"מ

מגדל רמז
(ח"פ )514411867

(ח"פ )514998244
(בפירוק מרצון)

(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  26/02/2017בשעה  ,11:00אצל המפרק ,ברקוביץ'
 4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ירון סובול ,עו"ד ,מפרק

פאי השקעות במיזמי אנרגיה בע"מ
(ח"פ )514485895
(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  27/02/2017בשעה  ,11:00אצל המפרקת,
רח' יגאל אלון ( 65בניין טויוטה) תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
קרן ארד ליבוביץ ,עו"ד ,מפרקת

פאי תגלית חיפושי נפט בע"מ
(ח"פ )514490465
(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  27/02/2017בשעה  ,12:00אצל המפרקת,
רח' יגאל אלון ( 65בניין טויוטה) תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
קרן ארד ליבוביץ ,עו"ד ,מפרקת

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  27/02/2017בשעה  ,16:00אצל המפרקת,
רח' העצמאות  ,93אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
מיטל לחיאני ,עו"ד ,מפרקת

דרוס השקעות בע"מ
(ח"פ )511879678
(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  26/02/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
הארבעה  ,21תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עופר הירשזון ,מפרק

במבימו בע"מ
(ח"פ )515451862
(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  26/02/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' מנחם
בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
צביקה ברק ,עו"ד ,מפרק

טיק טאסק בעמ
(ח"פ )513932582

תגלית חיפושי נפט נאמנויות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514490440

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  01/03/2017בשעה  ,10:00אצל דורון-הס ושות',
משרד עורכי דין ,רח' מנחם  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
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המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יובל דורון ,עו"ד ,מפרק

הירובר נדל"ן ( )1995בע"מ
(ח"פ )512127036
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  01/03/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
הארבעה  ,21תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עופר הירשזון ,מפרק

עד האופק יעוץ ותוכנה בע"מ
(ח"פ )514365055
(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית ,של בעלי המניות של החברה
הנ"ל ,מיום  ,11/01/2017התקבלה החלטה במניין חוקי להפסיק
את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויה של המפרקת.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור וייס ,מרח'
המרגנית 5א ,רמת גן  ,5258406טל'  ,050-8494972למפרק 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.
ליאור וייס ,עו"ד ,מפרק

א.ג.מ .קאזה בע"מ
(ח"פ )51-426539-6
(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 המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון גייר ,מרח' המתכת ,8
קדימה ,טל'  ,052-3340340למפרק 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.
דורון גייר ,מפרק

חמדה פרידמן ,עו"ד ,מפרקת

ד .מור בע"מ

אנלייבן ארט בע"מ

(ח"פ )51-152486-0

(ח"פ )51-460900-7

(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  ,28.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר גלבוע ,מרח' תל חי ,11
רעננה ,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.

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 דני מור ,מרח' פנחס רוזן ,14
תל 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.
דני מור ,מפרק

אמיר גלבוע ,מפרק

י.ג .מדף  2בע"מ
(ח"פ )51-229233-5
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

ווידיאם דוט קום בע"מ
(ח"פ )51-525870-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2016התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול אלכסנדר דוק ,מרח'
הגלעד  ,4תל 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.
שאול אלכסנדר דוק ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיכל בורובסקי ,עו"ד ,מפרקת

קרן ואפרת פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-461607-7

זיק  -קום הנדסה והתקנות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-372886-5

הודעה על פירוק מרצון ומינוי 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  ,28.12.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה יצחקי,
מרח' מרדכי מקלף  ,23חולון ,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.
אריה יצחקי ,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  ,1.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קובי פרידמן ,מרח'
דניאל פריש  ,3בניין המגדל ,קומה  ,25תל אביב ,טל' ,03-5460707
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.
קובי פרידמן ,עו"ד ,מפרק

ווראייס

ע.ד.י פיתוח עיסקי בע"מ

(ח"פ )51-487272-0

(ח"פ )51-474353-3

(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 עמוס ירון ,מרח' שז"ר ,22
רמת גן ,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.
עמוס ירון ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד (רו"ח) ,ששי לוי ,משד'
רוטשילד  ,3תל אביב  ,6688106למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק באמצעות פקס'  ,153-3-5442241עם העתק
בדואר רשום לכתובת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ששי לוי ,עו"ד (רו"ח) ,מפרק

הייץ'.דאבליו.בי סולאר בע"מ

יקב אל-רום בע"מ

(ח"פ )51-539702-4

(ח"פ )51-450892-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל בורובסקי,
ממשרד שבלת ושות' ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שיל"ת קריספין ,מקניון
הגליל העליון ,ת"ד  ,42חצור הגלילית ,למפרקת החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

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

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

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

שיל"ת קריספין ,עו"ד ,מפרקת

מנחם-אבי ינקו ,מפרק

מפעלי תיירות אל-רום בע"מ

גני הטבע תל אביב בע"מ

(ח"פ )51-427547-8

(ח"פ )51-365344-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שיל"ת קריספין ,מקניון
הגליל העליון ,ת"ד  ,42חצור הגלילית ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון אטלס ,מרח' עינב ,2
הרצליה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

שיל"ת קריספין ,עו"ד ,מפרקת

רון אטלס ,מפרק

טרנס  -פאק לימיטד בע"מ

משה ובנעשור שמרלינג בע"מ

(ח"פ )51-062007-3

(ח"פ )51-053458-9

(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  ,3.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה אדלמן ,מרח'
ביל"ו  ,17רחובות ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה שמרלינג ,מרח' הרב
קוק  ,12בת ים ,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.

אריה אדלמן ,עו"ד ,מפרק

משה שמרלינג ,מפרק

ינקו  -וייס (אחזקות)  1996בע"מ

ד .ורשאי חברת עורכי דין

(ח"פ )51-229021-4

(ח"פ )51-325637-0

(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  ,3.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם-אבי ינקו ,מרח'
אשכנזי  ,8תל אביב ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ורשאי ,מרח' טאגור ,43
תל אביב ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

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

דוד ורשאי ,מפרק

ישראל רשף ,מפרק

אל–ברט ( )2000לוגיסטיקה ושירותים מסחריים בע"מ

אוטואמריקה טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )51-301908-3

(ח"פ )51-514874-0

(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  ,3.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדוארד סאפל ,מרח'
ראש פינה  ,16אשדוד ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי וורטמן ,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.

נושי החברה מתבקשים לפנות לחברה לכתובת :מרכז
עזריאלי  ,1הבניין העגול ,תל אביב ,אצל גרוס ,קלינהנדלר ,חודק,
הלוי ,גרינברג ושות' ,לידי עו"ד גיא גורדון ,בתוך  14ימים מיום
פרסום הודעה זו בתביעת חוב בציון סכום החוב וביסוסו.
אלי וורטמן ,מפרק

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

(ח"פ )51-527938-8

איי.אמ.פי.או

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-511513-7

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(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  ,4.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא יקותיאל ,מרח' שד'
יהודית  ,8תל אביב ,טל'  ,03-6915656למפרק 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 יקותיאל ,עו"ד ,מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילת נעמה ,מת"ד ,898
סיטי סנטר  ,16-15אילת ,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.
אילת נעמה ,עו"ד ,מפרקת

דיוק מיר בע"מ
(ח"פ )51-101924-2

א.י .רשף הנדסת אלקטרוניקה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-093468-0

הודעה על פירוק מרצון ומינוי 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  ,4.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל רשף ,מרח' הארז ,90
ת"ד  ,45כפר הנגיד  ,7687500טל'  ,054-6420356למפרק החברה.
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י.ב אקווה גרופ 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  ,5.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויקטור חיים מיר ,מרח' קרן
קיימת  ,46פתח תקווה ,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.

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

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.

ויקטור חיים מיר ,מפרק

מתן מוסלר ,עו"ד ,מפרק

פופ דה רקורד בע"מ

אלקטרה תברואה וחשמל בע"מ

(ח"פ )51-490052-1

(ח"פ )51-206690-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב חקמן ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מתן מוסלר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,2מגדל אמות אטריום ,קומה  ,37רמת גן ,5250501
למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למשרדי בא כוח החברה ,עו"ד צור ושות' ,רח' מנחם בגין ,7
בית גיבור ספורט ,רמת גן.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יניב חקמן ,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.
מתן מוסלר ,עו"ד ,מפרק

הליופוקוס בע"מ

אלקטרה תשתית בע"מ

(ח"פ )51-403445-3
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )54-206549-1

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  ,5.1.2017התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את ירון כהן ,מרח' פנחס ספיר  ,8קומה ג,
ת"ד  ,4148פארק המדע ,נס ציונה  ,7414002למפרק 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.
ירון כהן ,מפרק

אלקטרה מערכות מיזוג אויר בע"מ
(ח"פ )51-206548-3
(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  ,8.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מתן מוסלר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,2מגדל אמות אטריום ,קומה  ,37רמת גן ,5250501
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.

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

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  ,8.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מתן מוסלר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,2מגדל אמות אטריום ,קומה  ,37רמת גן ,5250501
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.
מתן מוסלר ,עו"ד ,מפרק

איגורו בע"מ
(ח"פ )51-396170-6
(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 המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישי אבי ,ממשרד אינפורמט
מחשבים בע"מ ,רח' מצדה  ,9מגדל בסר  ,3בני ברק ,5120109
למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים 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.

ישי אבי ,מפרק

סחף פלם ,מפרק

סטפ אינווסטק בע"מ

אובג'ט ויז'ן בע"מ

(ח"פ )51-315015-1

(ח"פ )51-482493-7

(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  ,8.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה נזרי ,מרח' זוהר טל ,3
הרצליה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף פרס ,מרח' הולצמן ,2
קריית המדע ,רחובות ,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.
אסף פרס ,מפרק

די.קיי.אן.אן קומ בע"מ

רודאר טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )51-285070-2

(ח"פ )51-289054-2

משה נזרי ,מפרק

(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  ,8.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה נזרי ,מרח' זוהר טל ,3
הרצליה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.1.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר רוטמן,
מרח' אייזנברג  ,21רחובות ,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.
אבנר רוטמן ,מפרק

משה נזרי ,מפרק

איי קיו טל .קום בע"מ
(ח"פ )51-460301-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סחף פלם ,מרח' הברוש ,37
נווה ירק ,למפרק החברה.
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אילת (ב.ק ).נכסים בע"מ
(ח"פ )51-373586-0
(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  ,1.1.2017התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את אילן אברהמי ,מרח' מור  ,17ערד,
למפרק החברה.
אילן אברהמי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

וויפייר סוכנות לביטוח כללי ( )2016בע"מ
(ח"פ )51-544161-6
(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 המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר שלום רוזילין ,מרח'
דיזינגוף  ,32תל אביב ,למפרק החברה.
מאיר שלום רוזילין ,מפרק

פי אנד סי אנליטיקס בע"מ
(ח"פ )51-539082-1
(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
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר שלום רוזילין ,מרח'
דיזינגוף  ,32תל אביב ,למפרק החברה.
מאיר שלום רוזילין ,מפרק

ניצני בר חב' לבנין והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-185792-2
(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  ,8.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור סיגון ,מרח'
מצדה  ,9בני ברק ,למפרק החברה.
ליאור סיגון ,עו"ד ,מפרק

אוליבר גלובל השקעות בע"מ
(ח"פ )514361211
(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  09/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן
גרטנברג ,מרח' זית  ,22תל מונד ,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.

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 05/06/2017
בשעה  ,16:00אצל עו"ד חן שקד ,רח' בר כוכבא  ,23בני ברק,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רן גרטנברג ,מפרק

דנימיק בע"מ
(ח"פ )515410397
(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  01/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נתן שטיינברג ,מרח' דרך בגין מנחם  ,11רמת 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 01/05/2017
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.
נתן שטיינברג ,עו"ד ,מפרק

שיווק ממוקד דוניר בע"מ
(ח"פ )513461111
(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  15/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
ברקוביץ ,מרח' הגולן  ,45גני תקווה ,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 23/04/2017
בשעה  ,16:00אצל 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.
יוסף ברקוביץ ,מפרק

2457

קאוץ' קפה בע"מ

שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 15/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ניסים עזרן ,מרח' זדל  ,5ראשון לציון ,למפרק החברה.

(ח"פ )514195445
(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  22/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר
בשן ,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 02/03/2017
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.
אשר בשן ,מפרק

חצבים שירותי ניהול בע"מ
(ח"פ )511703944
(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  16/12/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
דוד אטינגר ,מרח' בית הלל  ,28תל–אביב-יפו  ,6701728למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/04/2017
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.
דוד אטינגר ,רו"ח ,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.
ניסים עזרן ,עו"ד ,מפרק

נתיב מחשבים בע"מ
(ח"פ )511670317
(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 15/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ניסים עזרן ,מרח' זדל  ,5ראשון לציון ,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.
ניסים עזרן ,עו"ד ,מפרק

פסטלי בע"מ
(ח"פ )514058973
(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 15/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגל
פלג ,מרח' הרימון  ,9עומר ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
סיגל פלג ,מפרקת

אדסינק טרק .מערכות אופטימיזציה דיגיטליים

נתיב  -המרכז הישראלי לציוד מיחשוב בע"מ

(ח"פ )515074557

(ח"פ )511039737

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  15/01/2017התקבלה

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
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ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אירית מזור,
מרח' הסביון  ,4כפר יונה  ,4030000למפרקת החברה.

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל
בן שמואל ,מרח' גדרה  ,4/5ירושלים  ,94427למפרקת החברה.

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

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

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

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

אירית מזור ,עו"ד ,מפרקת

רחל בן שמואל ,עו"ד ,מפרקת

צור אילן (נכסים) בע"מ

אחוזת החלקה  30בגוש  6664בע"מ

(ח"פ )511926842

(ח"פ )510327810

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 12/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נעמי ארגמן שניצקי ,מרח' דרך בגין  ,23תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 22/08/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שלמה זרחיה ,מרח' גלילי ישראל  ,14חולון  ,5839619למפרק
החברה.

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

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

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

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

נעמי ארגמן שניצקי ,עו"ד ,מפרקת

שלמה זרחיה ,עו"ד ,מפרק

עתיד  -קסאונט בע"מ

טוקאנס טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )513008375

(ח"פ )514726116

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 11/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוטי
רינקוב ,מרח' דרך אבא הלל  ,12רמת גן ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 16/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שגיב
כהן ,מרח' בית גוברין  ,12בית גוברין ,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.

מוטי רינקוב ,מפרק

שגיב כהן ,מפרק

אלי זוקובסקי בע"מ

פסגות אם המושבות א.י .בע"מ

(ח"פ )512189192

(ח"פ )514059195

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 15/01/2017

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  16/01/2017התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבישי בן יוסף ,מרח'
שמואל מיקוניס  ,3תל–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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אבישי בן יוסף ,רו"ח ,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.
רועי רחמים ,עו"ד ,מפרק

פאר שלטים בע"מ
(ח"פ )512567660

דורק את מ )1988( .בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )511320707

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(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 17/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל
פישמן ,מרח' הרצל  ,163רחובות ,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.
איל פישמן ,עו"ד ,מפרק

שילוח מערכות תוכנה בע"מ
(ח"פ )512884768
(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  16/01/2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מנשה חיים קמפלר,
מרח' מרבד הקסמים  ,1ראש העין ,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.
מנשה חיים קמפלר ,עו"ד ,מפרק

או.אף.אס.אר בע"מ
(ח"פ )515363224
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  01/03/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
דוד תורגמן ,עו"ד ,מפרק

אחוזת  8בגוש  6603בע"מ
(ח"פ )510327315
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  01/03/2017בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח' מרדכי
מאייר  ,5תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
חיים לוי ,מפרק

אם.אי.די( .אחזקות) בע"מ
(ח"פ )511411746
(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  16/03/2017בשעה  ,08:00אצל המפרק ,רח'
הנחושת  ,10תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אשר רבינוביץ ,עו"ד ,מפרק

אלתירא אחזקות וניהול נדל"ן

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )514551456

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 31/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רועי רחמים ,מרח' דרך אבא הלל  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

(בפירוק מרצון)
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הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

הנ"ל תתכנס ביום  16/03/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
הנחושת  ,10תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הנחושת  ,10תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אשר רבינוביץ ,עו"ד ,מפרק

אשר רבינוביץ ,עו"ד ,מפרק

אולעדאור בע"מ

פינק טונר טק בע"מ

(ח"פ )512616608

(ח"פ )514408350

(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  01/03/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' שור ,7
תל–אביב-יפו 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  02/03/2017בשעה  ,10:00אצל עו"ד מור סוויל,
בנאי עזריאל שטרן ,רח' הרכבת  ,58מגדל אלקטרה סיטי ,קומה
 ,14תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יוסף לוי ,עו"ד ,מפרק

עדי ליואי ,רו"ח ,מפרק

ר.ר.מ 169 .בע"מ

יבין אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

(ח"פ )512664574

(ח"פ )510688872

(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  16/03/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
הנחושת  ,10תל–אביב-יפו ,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  02/03/2017בשעה בשעה  ,11:00אצל עו"ד מור
סוויל ,בנאי עזריאל שטרן ,רח' הרכבת  ,58מגדל אלקטרה סיטי,
קומה  ,14תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אשר רבינוביץ ,עו"ד ,מפרק

עדי ליואי ,רו"ח ,מפרק

קודפידנס בע"מ
(ח"פ )513498188
(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  02/03/2017בשעה  ,08:00אצל המפרק ,רח'
בן יהודה  ,32תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שלמה בן יוסף ,עו"ד ,מפרק

סמוק אקס פרו בע"מ
(ח"פ )514734060
(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  19/03/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
הנחושת  ,10תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
קלין גאורגייב ,מפרק

נכסי ח.נ .אריאל בית דרום אפריקה ניהול בע"מ
(ח"פ )511550477
(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  19/03/2017בשעה  ,08:00אצל המפרק ,רח'

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,

בני את נתן נכסים בע"מ
(ח"פ )512554478
(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
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הנ"ל תתכנס ביום  01/03/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק,
רח' רוטשילד  ,68כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הנ"ל תתכנס ביום  05/03/2017בשעה  ,11:30אצל המפרק ,רח'
המנופים  ,2הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל דותן ,עו"ד ,מפרק

עדי זבולון ,מפרק

גולד טאואר גרופ בע"מ

בנקאר אוטו טרייד  -אין בע"מ

(ח"פ )513180745

(ח"פ )513683490

(בפירוק מרצון)

(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  19/03/2017בשעה  ,10:30אצל המפרק ,רח' דרך
העצמאות  ,5חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אליעד חננאל ,עו"ד ,מפרק

סטיבי טיוי בע"מ

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  17/11/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן
אזואלי ,מרח' מוריה  ,35רמת 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )514650589
(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  22/02/2017בשעה  ,11:00אצל זיסמן אהרוני גייר
ושות' ,עורכי דין ,רח' שד' רוטשילד  ,45-41תל–אביב-יפו ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.
גל חת ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/02/2017
בשעה  ,10:00במשרדי געד ,אצל 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.
איתן אזואלי ,מפרק

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 29420-12-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

זבולון יצחק ובניו בע"מ

ובעניין פירוק חברת ד.נ.ס.ג .בע"מ ,ח"פ ,51-503138-3

(ח"פ )512438094

והמבקשת :דנה סנדר (משתתף) ,ע"י ב"כ עו"ד ישראל שלו
ו/או טל טיטמן ,מרח' החילזון  ,5רמת גן .5252269

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.12.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.2.2017בשעה .8.30

(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  05/03/2017בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח'
המנופים  ,2הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עדי זבולון ,מפרק

לירן עדירן בע"מ
(ח"פ )513105254
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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המחיר  11.34שקלים חדשים

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00
ביום .29.1.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
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ISSN 0334-3030

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.

טל טיטמן ,עו"ד
ישראל שלו ,עו"ד
באי כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,7426כ' בטבת התשע"ז18.1.2017 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

