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חידוש מינוי יושבת ראש לוועדה למתן סיוע
לפנים משורת הדין
לפי חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל1970-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (7ה )1לחוק תגמולים לנפגעי פעולות
איבה ,התש"ל ,11970-ולפי המלצת שר העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים ,אני מחדשת את מינויה של מיכל שריר ,2ליושבת ראש
הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין לפי החוק האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ז' בטבת התשע"ח ( 25בדצמבר )2017
(חמ )3-285
1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התש"ל ,עמ'  ;126התשע"ד ,עמ' .204
י"פ התשע"ה ,עמ' .966

הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה לבחירת דיינים
לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-
אני מודיע ,1בהתאם לסעיף (6ב) לחוק הדיינים ,התשט"ו,21955-
כי הרכב הוועדה לבחירת דיינים השתנה כלהלן:
(א) במקום "ישראל אייכלר ,חבר הכנסת  -חבר" יבוא "יואב בן
צור ,חבר הכנסת  -חבר";
תוקף השינוי מיום ז' בטבת התשע"ח ( 25בדצמבר ;)2017
(ב) במקום "אפרת רוזנבלט ,עורכת דין  -חברה" יבוא "לאה
דורפמן ,עורכת דין  -חברה".
תוקף השינוי מיום י"ב בשבט התשע"ח ( 28בינואר .)2018
ההודעה על הרכב הוועדה לבחירת דיינים 3תתוקן לפי זה.
ט"ו בטבת התשע"ח ( 2בינואר )2018
(חמ -3-643ה)1
יובל שטייניץ
שר התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים

מינוי נציג שר הפנים ביחידה לרישוי מפעלים ביטחוניים
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 29ב(א)( )1לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח ,11968-אני ממנה את ראם לוט ,מנהל האגף לרישוי
מפעלים ביטחוניים במשרד הפנים ,לנציג שר הפנים ביחידה
לרישי מפעלים ביטחוניים.
י' בטבת התשע"ח ( 28בדצמבר )2017
(חמ )3-4890
1

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשנ"ה ,עמ' .16

מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה בזה את פקחי
איגוד ערים כנרת המנויים להלן למפקחים לגבי עבירות על
הוראות לפי תקנות (68א) ו–(ב)71 ,71 ,א 73 ,72 ,ו– 77לתקנות
הנמלים (בטיחות השיט) ,התשמ"ג ,21982-אשר נקבעו כעבירות
מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -עבירות
בטיחות השיט ,משיטים ונמלים) ,התשס"ג ,32002-לאחר שקיבלו
הכשרה למילוי תפקידם כאמור בסעיף  5לחוק:
		
אברהם אריש

אריק טל

		
יהודה חגי לוין

יהודה ניצני

		
יהונתן דותן

יצחק גביש

		
ליעד שכטר

עידן טולדנו

		
רוני שמואל

שי מרדכי

שי נח מזרחי
תוקף המינוי לחמש שנים מיום פרסומו ,או עד המועד שבו
יחדל המתמנה לשמש בתפקידו ,לפי המוקדם.
כ"ה בחשוון התשע"ח ( 14בנובמבר )2017
(חמ )3-1923
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ'  ;74התשס"ח ,עמ' .144
 2ס"ח התשמ"ג ,עמ' .387
 3ס"ח התשס"ג ,עמ'  ;178התשע"ו ,עמ' .2218
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2
3

י"פ התשע"ה ,עמ' .7609
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ד ,עמ' .295
י"פ התשע"ז ,עמ' .206

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,אני מודיע על כוונתי לתת צו
לפי סעיף  25לחוק המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי
שנחתם ביום כ"ד בסיוון התשע"ז ( 18ביוני  )2017ומספרו בפנקס
ההסכמים הקיבוציים  7030/2017בין ארגון חברות ההסעה לבין
ההסתדרות החדשה איגוד עובדי התחבורה.
ט"ז בטבת התשע"ח ( 3בינואר )2018
(חמ -3-107ה)1-2

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
י"פ התשי"ז ,עמ'  ;63התשע"ד ,עמ' .600

הודעה על מינוי חשבים מלווים
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות),
התש"ל1970-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 26ב לתקנות
שירותי הדת היהודיים (ניהול מועצות) ,התש"ל ,11970-ולאחר
שניתנה למועצות הדתיות שלהלן הזדמנות להשמיע את
טענותיהן ,ומשהתקיימו הנסיבות האמורות בתקנת משנה
(ב)( )3לתקנה האמורה ,מונו חשבים מלווים לתקופה שמיום י"ד
בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31
בדצמבר  ,)2018כמפורט להלן:
המועצה הדתית

שם חשב המלווה

אבן יהודה

יורם אברמזון

אור עקיבא

דוד זנזורי

		
אזור

יוסי גורדנסקי

		
אילת

אריה ברסקי

1

ק"ת התש"ל ,עמ'  ;1721התשס"ח ,עמ' .1241

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

שם חשב המלווה

המועצה הדתית

מיכאל צור

		
אליכין

יורם אברמזון

באר יעקב
		
בת ים

אורי אליאב

שביתה או השבתה של עובדים) ,התשמ"א ,11981-אני מודיע
בזה כי בבית משפט מחוזי נצרת ,בבית משפט מחוזי חיפה
ובבית משפט שלום בקריות התקיימה שביתה ביום כ"ט בכסלו
התשע"ח ( 17בדצמבר .)2017
ז' בטבת התשע"ח ( 25בדצמבר )2017
(חמ -3-1148ה)1

גבעתיים

יורם אברמזון

גני תקווה

מצליח פרטוק

דימונה

יהודה עין דור

		
חדרה

משה פן

		
חיפה

שמואל גונדינגר

1

מיכאל שפיצר
מנהל בתי המשפט
ק"ת התשמ"א עמ' 1430א; התשע"א ,עמ' .1248

כתב הסמכה

		
חצור

סאאב ותד

		
טבריה

אליאס בכית

לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-

		
יבניאל

אליאס בכית

		
יקנעם

שמואל גודינגר

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס( 12000-להלן  -החוק) ,אני מסמיך לפקיד מכס חוקר
לצורך סעיפים (27ב)(27 ,ה)(30 ,ב(30 ,)1()1ה)( )2ו–(30ז )1לחוק ,את
עובדי רשות המסים בישראל המכהנים במשרת ממונה (הלבנת
הון וחילוט).

		
ירוחם

יהודה עין דור
אפרים סיני

ירושלים

אריה ברסקי

		
לוד
מבשרת ציון

עובד בן דוד

מגדל העמק

סאאב ותד

מנחמיה

סאאב ותד

		
נתניה

ג' בכסלו התשע"ח ( 21בנובמבר )2017
(חמ -3-3166ה)7

1

דוד זנזורי
דוד זנזורי

		
עתלית
קריית אתא

ויויאן שוקייר

קריית טבעון

אליאס בכית

משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשע"ו ,עמ' .712

כתב הסמכה
לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-

קריית יערים

עובד בן דוד

קריית שמונה

ויויאן שוקייר

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס( 12000-להלן  -החוק) ,אני מסמיך לפקיד מכס לצורך
סעיפים (26א)(26 ,ב)(26 ,ג) ו–(27א) לחוק ,את עובדי רשות המסים
בישראל המכהנים במשרת ממונה (הלבנת הון וחילוט).
ג' בכסלו התשע"ח ( 21בנובמבר )2017
(חמ -3-3166ה)7

ראש העין

עופר ססובר

ראשון לציון

מיכאל צור

רחובות

יואב גורדנסקי

המועצה הדתית שם חשב המלווה
		
רכסים

שמואל גודינגר

		
רעננה
שדות נגב

1

משה פן
אריה ברסקי

		
שדרות

הודעה על עדכון סכום לעניין ניהול בלא צו ניהול

סאאב ותד

תל מונד

לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל"ח1978-

מצליח פרטוק

י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר )2017
(חמ -3-140ה)3
			

משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשע"ו ,עמ' .712

דוד אזולאי
השר לשירותי דת

הודעה על שביתת עובדים במערכת בתי משפט
לפי תקנות בתי המשפט ,בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה
לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים),
התשמ"א1981-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות בתי המשפט ,בתי
הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף (7ב) לחוק האפוטרופוס הכללי,
התשל"ח( 11978-להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי עקב שינוי המדד
כאמור בסעיף (7ב) לחוק ,התעדכן הסכום הנקוב בסעיף (7א)
לחוק ,ומיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018הוא ,50,450
שקלים חדשים.
י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר )2017
(חמ )3-4767

1

סיגל יעקובי
האפוטרופסה הכללית
ס"ח התשל"ח ,עמ'  ;61התשע"ג ,עמ'  ;121י"פ התשע"ז ,עמ' .2592

4193

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק לקידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-

עליית המדד שהיה ידוע ביום  1בינואר  2018לעומת מדד חודש
דצמבר  ,2011סכומי העיצומים הכספיים בסעיף 50ד לחוק
התעדכנו ביום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018כלהלן:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  28לחוק לקידום התחרות בענף
המזון ,התשע"ד( 12014-להלן  -החוק) וסעיף 50ט(ג) לחוק
ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ,21988-אני מודיעה כי בהתאם
לשיעור שינוי המדד הידוע ביום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר
 )2018לעומת מדד חודש מרס  ,2014סכומי העיצומים הכספיים
בסעיף (27א) לחוק התעדכנו ביום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר
 )2018כדלקמן:

(א)

לגבי אדם  307,040 -שקלים חדשים;

( )1סכום העיצום הכספי האמור בסעיף (27א) לחוק הוא -

(ב)

לגבי תאגיד  8,187,850 -שקלים חדשים.

(א)

לגבי אדם  995,950 -שקלים חדשים;

(ב)

לגבי תאגיד  23,902,870 -שקלים חדשים;

( )2סכום העיצום הכספי האמור בסעיף (27ב) לחוק הוא -
(א)

לגבי אדם  298,790 -שקלים חדשים;

(ב)

לגבי תאגיד  7,967,620 -שקלים חדשים.

י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר )2018
(חמ )3-5210
1
2

מיכל הלפרין
הממונה על הגבלים עסקיים
ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;438י"פ התשע"ז ,עמ' .2660
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התשע"ב ,עמ' .382

הודעה על עדכון סכומים
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות,
התשע"ד2013-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (43ג) לחוק לקידום התחרות
ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד( 12013-להלן  -החוק) ,וסעיף
50ט(ג) לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ,21988-אני מודיעה,
כי בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום י"ד בטבת התשע"ח
( 1בינואר  )2018לעומת מדד חודש דצמבר  ,2013סכומי
העיצומים הכספיים בסעיף (43ב) לחוק התעדכנו ביום י"ד בטבת
התשע"ח ( 1בינואר  )2018כלהלן:
(א)

לגבי אדם  297,010 -שקלים חדשים;

(ב)

לגבי תאגיד  7,920,210 -שקלים חדשים.

( )1סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 50ד(א) לחוק הוא -

1
2

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 50ט(ג) לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,אני מודיעה ,כי בהתאם לשיעור
1

(ב)

לגבי תאגיד  24,563,540 -שקלים חדשים;

( )2סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 50ד(ב) לחוק הוא -

י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר )2018
(חמ )3-5086
מיכל הלפרין
הממונה על הגבלים עסקיים

		

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה [נוסח חדש]
אני מודיע כי בתוקף סמכותי בהגדרת "רשות הרישוי"
שבסעיף  1לפקודת התעבורה [נוסח חדש]- 1
( )1אצלתי את סמכויותיי כרשות הרישוי ,לעניין תקנה
 4לתקנות התעבורה ,התשכ"א( 21961-להלן  -תקנות
התעבורה) ,ביחס לאישור לפי תקנה (273א) לתקנות
התעבורה ,לעובדי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
(להלן  -המשרד) ,ששמותיהם מפורטים להלן:
משה קירמאיר
יצחק סרור
רפי אלישע
( )2אצלתי את סמכויותיי כרשות הרישוי ,לעניין תקנה 4
לתקנות התעבורה ,ביחס לתעודות בוחן ,לעובדי המשרד
ששמותיהם מפורטים להלן:

י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר )2018
(חמ )3-5027
מיכל הלפרין
הממונה על הגבלים עסקיים ויושבת
ראש הוועדה לצמצום הריכוזיות
ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;92י"פ התשע"ז ,עמ' .2661
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התשע"ב ,עמ' .382

(א)

לגבי אדם  1,023,480 -שקלים חדשים;

משה קירמאיר

יצחק סרור

		
רפי אלישע

גיגי אימה

		
סמי עובדיה

אלעסאם סלימאן

סלאלחה סלמאן

יצחק ספיר

		
אבי קומפס

סלאמה מעדאד

		
דורון סרורסי

איליה וסרשטיין

		
נועם שרעבי

טל בובי

אצילה זו תהיה בתוקף כל עוד המנויים לעיל יכהנו בתפקידם
כעובדי המשרד.
כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
(חמ )3-214
1

2

אבנר פלור
רשות הרישוי
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173ס"ח התשע"ג,
עמ' .538
ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התשל"ב ,עמ' .864

ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התשע"ב ,עמ'  ;382י"פ התשע"ז ,עמ'
.2660
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הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה
העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו( 12016-להלן
 החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,אני מסמיך את עובדי עירייתתל–אביב-יפו ,ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחי אכיפת
עבירות תעבורה בתחום עיריית תל–אביב-יפו ,שיהיו נתונות
להם הסמכויות לפי סעיפים  4ו– 9לחוק ,כולן או חלקן ,לשם
פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:
אגי אביב

לוי אורון

אילוז יעקב

מלכי יואב

אלמקייס מאיר

מתיתיהו ערן רמי

ברוך שלום

סאיגי אלמוג

חלילוב מקסים

סיונוב רפאל

כהן יוסף שי

עזרא שי

כהן מירב

קינן אמיר

לב שושי

שמואל פנחס

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם.
י' בכסלו התשע"ח ( 28בנובמבר )2017
(חמ )3-5348
		

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה
העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו( 12016-להלן
 החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,אני מסמיך את עובדי עירייתתל–אביב-יפו ,ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחי אכיפת
עבירות תעבורה בתחום עיריית תל–אביב-יפו ,שיהיו נתונות
להם הסמכויות לפי סעיפים  4ו– 9לחוק ,כולן או חלקן ,לשם
פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם.
י' בכסלו התשע"ח ( 28בנובמבר )2017
(חמ )3-5348
1

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו
ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1214התשע"ז ,עמ' .1017

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה
העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו( 12016-להלן
 החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,אני מסמיך את עובדי עירייתתל–אביב-יפו ,ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחי אכיפת
עבירות תעבורה בתחום עיריית תל–אביב-יפו ,שיהיו נתונות
להם הסמכויות לפי סעיפים  4ו– 9לחוק ,כולן או חלקן ,לשם
פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:
אגיר משה

מולאים מיכאל

אוחיון עודד

מישוק ספיר

דודו יוני אבר

ממן יניב

חיים רועי

סירוטה בוריסלב

חממי שי

עובד ליאור

כהן לילך

פקשין ויאצ'סלב

כלימי לירון

צפנת יעקב

1

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

בלס אברהם

קויקס חאלד

ברוך יונתן

קוצינסקי מיכאל

גורגי אברהם

קמחי שלומי

יצחקי נחום

קפלן בן

לויאב אדוארד

רפאילוב שמחה

סקא ויקטוריה

שושן אשר

פוצ'טר דניס

שלומוב ג'ונתן

פלדבלום פרדי
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם.
י' בכסלו התשע"ח ( 28בנובמבר )2017
(חמ )3-5348
1

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו
ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1214התשע"ז ,עמ' .1017

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה
העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו( 12016-להלן
 החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,אני מסמיך את עובדי עירייתתל–אביב-יפו ,ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחי אכיפת
עבירות תעבורה בתחום עיריית תל–אביב-יפו ,שיהיו נתונות
להם הסמכויות לפי סעיפים  4ו– 9לחוק ,כולן או חלקן ,לשם
פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:

לאון יוסף

ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1214התשע"ז ,עמ' .1017

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

1

אביטבול מאיר

אסתרקין אלכסיי

אדניאשב ארסלן

בלומנטל ברק

אזרזר חיים

גולס שירה

איזנברג יוסף

דריגה קוסטנטין

ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1214התשע"ז ,עמ' .1017

4195

מוגרבי מוחמד

אירגז שושנה

גרבאנקי שחר

יהב רונית

מזלין אלכסנדר

זגה משה

ערוסי חיים

יונייב שמחה

קטן משה

חלייס דורית

קודצקי גנאדי

יגודין סמיון

ראובן קובי

יוסף אופק

רונן תומר

כהן דורון

שטיין שלמה

לופז ריבה רבק

שלמה אביעד

מגן מאיר

שרון אביב

חסון מקסים

כהן ירוחם
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם.
י' בכסלו התשע"ח ( 28בנובמבר )2017
(חמ )3-5348
		

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה
העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו( 12016-להלן
 החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,אני מסמיך את עובדי עירייתתל–אביב-יפו ,ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחי אכיפת
עבירות תעבורה בתחום עיריית תל–אביב-יפו ,שיהיו נתונות
להם הסמכויות לפי סעיפים  4ו– 9לחוק ,כולן או חלקן ,לשם
פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:
איסקוב תמרה

טסמה מירי

איצקוביץ למרה מיש

מלנדוב גרגנה

אללוף אליהו

ענאקי קון

אסביאה יוסף

פרח בר

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם.

מדר סול
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם.
י' בכסלו התשע"ח ( 28בנובמבר )2017
(חמ )3-5348
רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה
העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו( 12016-להלן
 החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,אני מסמיך את עובדי עירייתתל–אביב-יפו ,ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחי אכיפת
עבירות תעבורה בתחום עיריית תל–אביב-יפו ,שיהיו נתונות
להם הסמכויות לפי סעיפים  4ו– 9לחוק ,כולן או חלקן ,לשם
פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:
אביטבול יונתן

י' בכסלו התשע"ח ( 28בנובמבר )2017
(חמ )3-5348
1

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו
ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1214התשע"ז ,עמ' .1017

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה
העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו( 12016-להלן
 החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,אני מסמיך את עובדי עירייתתל–אביב-יפו ,ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחי אכיפת
עבירות תעבורה בתחום עיריית תל–אביב-יפו ,שיהיו נתונות
להם הסמכויות לפי סעיפים  4ו– 9לחוק ,כולן או חלקן ,לשם
פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:

1

אורן אורן

אלאלוף חיים ויט

אחואן אילן

בן–דוד רון

זלטין יהודה

אבייב ואדים

טרפון אברהם

אהרוני שי שאול

כהן דן

אור מתן

מלכה ברק

אורבוך עמית

סויסה בני

איברהימוב אבי

סטרשנוי דיאנה

בודגוב שמואל

קויפמן חן

ברוש אפרים

קקושין רומן

דגור כפיר

שרון יעקב

דוידי רינה
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם.
י' בכסלו התשע"ח ( 28בנובמבר )2017
(חמ )3-5348
1

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו
ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1214התשע"ז ,עמ' .1017

ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1214התשע"ז ,עמ' .1017
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מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו 1שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו ,21985-אני ממנה את עובד עיריית כפר
יונה ,מריו מוסקינטאס ,שקיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין
העבירות המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות
(קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים) ,התשס"ז ,32007-למפקח
בתחום העירייה.
מינוי זה יעמוד בתוקפו עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל
המתמנה לכהן בתפקידו ,לפי המוקדם שבהם.
ל' בכסלו התשע"ח ( 18בדצמבר )2017
(חמ )3-1923
אפרים דרעי
ראש עיריית כפר יונה
1
2
3

י"פ התשע"ה ,עמ' .1018
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ'  ;74התשס"ח ,עמ' .144
ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' /12475
חיפה (חלק מגוש שומה מס' /10853חיפה) ,נפת חיפה ,הוצג
ביום ט' בטבת התשע"ח ( 27בדצמבר  ,)2017למשך  30ימים,
לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור חיפה ,רח' פלי"ם
15א ,קומה  ,14קריית הממשלה ,חיפה ,בעיריית חיפה ובלשכת
הממונה על מחוז חיפה ,קריית הממשלה ,חיפה.
ט' בטבת התשע"ח ( 27בדצמבר )2017
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז1957-
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.12.2017
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

.6
.7
.8

תנאי עבודה
3.12.2017
 - 7.9.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7039/2017
12.12.2017
מרכז שלטון מקומי,
מרכז הסתדרות הפקידים
מינהל מקומי
גננות וסייעות בגני ילדים
הודעה  16/17עדכון תוספת שקלית ביוח"א (יום חינוך
ארוך)
25.12.2017
 - 12.11.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7040/2017
14.11.2017
התאחדות המלונות בישראל,
הסתדרות החדשה
שרותי אירוח
כלל העובדים
תנאי עבודה
6.12.2017
 - 7.11.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2017
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.1
.2
.3

288/2017
17.9.2017
חברת אגודת זבח ש.ש בע"מ ח.פ ,5510910482
הסתדרות החדשה עובדי המזון והפרמצבטיקה
תעשיית מזון
כלל העובדים
הפרשות לקופות גמל
11.12.2017
 - 17.9.2017לתקופה בלתי מוגבלת
289/2017
23.11.2017
 )1מגדל חברה לביטוח בע"מ,
 )2מגדל מקפת ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
ביטוח
כאמור בהסכם מיום 17/2/15
תנאי עבודה
13.12.2017
 - 23.11.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.1
.2
.3

.1
.2
.3

7038/2017
7.9.2017
מרכז שלטון מקומי,
הסתדרות העובדים  /איגוד העובדים הסוציאליים
שירותים פיננסיים
עובדים סוציאליים

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

4197

.1
.2
.3

290/2017
26.11.2017
בנק לאומי לישראל בע"מ,
הסתדרות הפקידים
שירותים פיננסיים
 207עובדים 164+
המשך העסקה זמנית
13.12.2017
 - 26.11.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

291/2017
13.11.2017
ארגון נשי חרות,
כוח לעובדים  -ארגון עובדים דמוקרטי
חינוך
מבשלות מטפלות ומנהלות במעונות
תנאי עבודה
13.12.2017
31.10.2020 - 1.11.2017

.1
.2
.3

292/2017
5.7.2017
חברת רכבת ישראל,
הסתדרות החדשה
הובלה יבשתית
כלל עובדי מתחם ת"א ולוד מטה
מעבר לבית הרכבת החדשה בלוד
6.12.2017
 - 5.7.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

293/2017
19.11.2017
מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט,
הסתדרות החדשה
חינוך
כאמור בסעיף 11
תנאי עבודה
3.12.2017
 - 19.11.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

294/2017
21.11.2017
עמותת סחלבים  -עמותה עירונית למתנ"ס מודיעין
מכבים רעות ע"ר ,580470235
הסתדרות העובדים הכללית  /המעו"ף
פעילויות פנאי
כאמור בסעיף 3
תנאי עבודה ושכר
3.12.2017
 - 21.11.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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295/2017
4.12.2017
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
שירותים פיננסיים
 21עובדים
העסקה זמנית

.7
.8

24.12.2017
 - 4.12.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

296/2017
26.11.2017
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
שירותים פיננסיים
מאמני מכירות
תוספת ייחודית לשכר
24.12.2017
 - 26.11.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

297/2017
3.12.2017
קיו .איי .אס ישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /איגוד עובדי התחבורה
הובלה אווירית
כאמור בסעיף 1.5
תנאי עבודה
19.12.2017
30.4.2021 - 3.12.2017

.1
.2
.3

298/2017
4.12.2017
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
שירותים פיננסיים
עובד 1
העסקה זמנית
24.12.2017
 - 4.12.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

299/2017
16.11.2017
רופאים לזכויות האדם ע"ר ,580142214
ארגון עובדים מען
שירותי בריאות
כאמור בפרק ג'
תנאי עבודה
25.12.2017
 - 16.11.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

300/2017
28.11.2017
אוניברסיטת תל אביב,
הסתדרות החדשה האגף לאיגוד מקצועי  -הסתדרות
ביוכימאים ומיקרוביולוגים ועובדי מעבדות
חינוך
עובדי משרה חלקית
החלת ההסכם הקיבוצי גם על עובדים במשרות
חלקיות
25.12.2017
 - 28.11.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2

301/2017
10.12.2017

.4
.5
.6
.7
.8

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

.3

חברת אבן צור גליל ח.פ ,51091048
הסתדרות הכללית החדשה
ייצור מזון
כלל העובדים
החלפת מעסיקים אבן צור מחליפה את אגודת זבח
25.12.2017
 - 10.12.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

302/2017
26.11.2017
בנק אגוד לישראל,
הסתדרות הפקידים
שירותים פיננסיים
כאמור בהסכם
העסקה זמנית
19.12.2017
 - 26.11.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

303/2017
26.10.2017
תרכובות ברום בע"מ,
הסתדרות החדשה
ייצור כימיקלים
עובד 1
הארכת זמן העסקה
24.12.2017
 - 26.10.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

304/2017
26.10.2017
תרכובות ברום בע"מ,
הסתדרות החדשה
ייצור כימיקלים
כאמור בסעיף 4
מענקים ותנאי עבודה
24.12.2017
30.9.2019 - 1.7.2017

.1
.2
.3

305/2017
21.12.2017
המכון הטכנולוגי לנפט ולאנרגיה,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
ארגונים
כאמור בחלק הראשון להסכם
תנאי עבודה
31.12.2017
 - 21.12.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

306/2017
22.11.2017
החברה האמריקאית לגז בע"מ,
הסתדרות החדשה
גז
כלל העובדים
תנאי עבודה ותוספות שכר
19.12.2017
 - 22.11.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

.1
.2
.3

307/2017
23.11.2017
עמותה לחינוך ותרבות באזור באר טוביה,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
חינוך
כלל העובדים
תנאי עבודה
19.12.2017
 - 23.11.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

308/2017
2.11.2017
מוסדות חינוך חסידי קן לציפור ע.ר ,580524163
הסתדרות החדשה
חינוך
כלל העובדים
תנאי עבודה
19.12.2017
 - 2.11.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

309/2017
21.11.2017
מכון התקנים הישראלי,
הסתדרות החדשה
ארגון
כלל העובדים
צמצום ופרישה במצבת העובדים
19.12.2017
 - 2.11.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

ט"ו בטבת התשע"ח ( 2בינואר )2018
שלמה יצחקי
הממונה הראשי על יחסי עבודה

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 64441-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פוליטיק פאיישן בע"מ,
והמבקש :אביב צדיקפור ,מרח' עוזי נרקיס  ,1חולון.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  22.4.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  8.30ביום
.15.4.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

4199

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .8.4.2018
אביב צדיקפור ,המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין
.51-405351-1

פירוק

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רמת טבעון מעונות הורים בע"מ ,ח"פ
,51-060866-4

פר"ק 44382-10-17
חברת

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 35945-12-17

רומי

אושר

בע"מ,

ח"פ

והמבקשת :שירן יוסיפוב ,ע"י ב"כ עו"ד ערן נאמן ,מרח' יד
חרוצים  ,12תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.9.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.3.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .25.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ערן נאמן ,עו"ד
בא כוח המבקשת

והמבקשים :עו"ד ליאור מזור ורו"ח אשר אנגלמן בתפקידם
כמפרקים זמניים של החברה ,מרח' שיבת ציון  ,21חיפה .3309111
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.3.2018בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.3.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .5.3.2018
ליאור מזור ,עו"ד
אשר אנגלמן ,רו"ח
המפרקים הזמניים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 35956-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 25808-11-17

ובעניין פירוק חברת רמת טבעון נוף ים בע"מ ,ח"פ
,51-343733-5

ובעניין פירוק חברת דיוק מהנדסים בע"מ ,ח"פ .51-438927-9

והמבקשים :עו"ד ליאור מזור ורו"ח אשר אנגלמן בתפקידם
כמפרקים זמניים של החברה ,מרח' שיבת ציון  ,21חיפה .3309111

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
והמבקש :עיסא ח'גיר ,ע"י ב"כ עו"ד וג'די פ' אבו אל היג'א,
רישיון מס'  ,32166ת"ד  ,422טמרה  ,30811טל'  ,04-9985612פקס'
.04-9880923
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.11.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 14.2.2018בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.14.1.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
וג'די פ' אבו אל היג'א ,עו"ד
בא כוח המבקש
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נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.3.2018בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.3.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .5.3.2018
ליאור מזור ,עו"ד
אשר אנגלמן ,רו"ח
המפרקים הזמניים

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 35964-12-17

פר"ק 36098-12-17

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

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

ובעניין פירוק חברת מעונות רמת טבעון ( )1998בע"מ ,ח"פ
,51-264870-0

ובעניין פירוק חברת רמת טבעון נוף עכו בע"מ ,ח"פ
,51-418564-4

והמבקשים :עו"ד ליאור מזור ורו"ח אשר אנגלמן בתפקידם
כמפרקים זמניים של החברה ,מרח' שיבת ציון  ,21חיפה .3309111

והמבקשים :עו"ד ליאור מזור ורו"ח אשר אנגלמן בתפקידם
כמפרקים זמניים של החברה ,מרח' שיבת ציון  ,21חיפה .3309111

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.3.2018בשעה .10.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.3.2018בשעה .10.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.3.2018

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.3.2018

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .5.3.2018

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .5.3.2018

ליאור מזור ,עו"ד
אשר אנגלמן ,רו"ח
המפרקים הזמניים

ליאור מזור ,עו"ד
אשר אנגלמן ,רו"ח
המפרקים הזמניים

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 36026-12-17

פר"ק 36171-12-17

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

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

ובעניין פירוק חברת רמת טבעון אחזקות בע"מ ,ח"פ
,51-365479-8

ובעניין פירוק חברת רמת טבעון נוף הקריה בע"מ ,ח"פ
,51-338268-9

והמבקשים :עו"ד ליאור מזור ורו"ח אשר אנגלמן בתפקידם
כמפרקים זמניים של החברה ,מרח' שיבת ציון  ,21חיפה .3309111

והמבקשים :עו"ד ליאור מזור ורו"ח אשר אנגלמן בתפקידם
כמפרקים זמניים של החברה ,מרח' שיבת ציון  ,21חיפה .3309111

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.3.2018בשעה .10.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.3.2018בשעה .10.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.3.2018

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.3.2018

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .5.3.2018

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .5.3.2018

ליאור מזור ,עו"ד
אשר אנגלמן ,רו"ח
המפרקים הזמניים

ליאור מזור ,עו"ד
אשר אנגלמן ,רו"ח
המפרקים הזמניים

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

4201

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 36224-12-17

פר"ק 60786-11-17

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

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

ובעניין פירוק חברת רמת טבעון נוף צפת בע"מ ,ח"פ
,51-430599-4

ובעניין פירוק חברת "כיף לי" לפתוח כשרונות בילדים
בע"מ ,ח"פ .51-491460-5

והמבקשים :עו"ד ליאור מזור ורו"ח אשר אנגלמן בתפקידם
כמפרקים זמניים של החברה ,מרח' שיבת ציון  ,21חיפה .3309111

והמבקשים :מיסקיאן סירון ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד גלפנד
אלכסנדר ו/או יבגני צירלין ,מרח' ויצמן  ,24בית דנאי ,ת"ד ,21
כפר סבא  ,4424705טל'  ,074-7038800פקס' .03-9313254

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.3.2018בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.3.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .5.3.2018

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.11.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 4.2.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00
ביום .20.1.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלכסנדר גלפנד ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ליאור מזור ,עו"ד
אשר אנגלמן ,רו"ח
המפרקים הזמניים
בבית משפט המחוזי מרכז

פר"ק 60921-11-17

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 24208-10-17

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת אורביט משאבי אנוש בע"מ ,ח"פ
.51-294774-8

ובעניין פירוק עמותת איגוד השפים בישראל ,ע"ר
,58-027044-5

והמבקש :בוריס ספיאניק ,ע"י ב"כ עו"ד נביל עתאמנה ,ת"ד
 ,795באקה אלגרבייה ,טל'  ,054-4638117פקס' .074-7037741

המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.10.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.2.2018בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.11.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.3.2018בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.5.3.2018

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

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

נביל עתאמנה ,עו"ד
בא כוח המבקש

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .5.3.2018
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מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 63680-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טל איי .פי טכנולוגיות בע"מ ,ח"פ
 ,51-428611-1מרח' אברהם גירון  ,3יהוד-מונוסון,
והמבקש :אבי כהן ,ע"י ב"כ עו"ד עמוס ברכה ,משד'
רוטשילד  ,15תל אביב .66881
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 14.3.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  8.30ביום
.28.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עמוס ברכה ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :פנדי בעמק  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006270-3 :
המען :משמר העמק ,ד' משמר העמק .19236
תאריך רישום :כ"ו בחשוון התשע"ח ( 15בנובמבר .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :רביבי שובל  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-006279-4 :
המען :רביבים ,ד"נ חלוצה .8551500
תאריך רישום :ב' בטבת התשע"ח ( 20בדצמבר .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )3שם האגודה :חוות דקל  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006280-2 :
המען :משמר העמק ,ד' משמר העמק .19236
תאריך רישום :ב' בטבת התשע"ח ( 20בדצמבר .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
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אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

צווי פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות
השיתופיות ,מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
( )1שם האגודה :חיספית  -אגודה שיתופית חקלאית של
מושבי הפועמ"ז בגולן בע"מ.
מס' האגודה.57-002338-2 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל' ,04-8613806
פקס' .04-6470963
( )2שם האגודה :מתיישבי שדה יצחק  -ישוב קהילתי כפרי
אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-003248-2 :
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
( )3שם האגודה :גני ניר  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-003420-7 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל' ,04-8613806
פקס' .04-6470963
( )4שם האגודה :יזמויות בנטל  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-004418-0 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל' ,04-8613806
פקס' .04-6470963
( )5שם האגודה :מים ופרח  -אגודה שיתופית לאספקת מים בע"מ.
מס' האגודה.57-005027-8 :
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 :מלון מפל הירדן  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-005221-7 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל' ,04-8613806
פקס' .04-6470963
( )7שם האגודה :מיחזור ירוק נעמן  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-005454-4 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
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ממשרד הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל' ,04-8613806
פקס' .04-6470963
( )8שם האגודה :אגודה שיתופית טירה  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006031-9 :
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
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.
כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2017

א.א .שבו השקעות ויזום בע"מ
(ח"פ )51-400011-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.2.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' אבא הלל
 ,7רמת גן ,טל'  ,072-2124777לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף אלקוני ,עו"ד ,מפרק

אינטר הייטק בע"מ
(ח"פ )51-092533-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה
ברוקוליסופט (ישראל) בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,25.2.2018בשעה  ,10.00במשרדי פרל כהן צדק לצר ברץ ,עזריאלי
שרונה ,רח' דרך מנחם בגין  ,121קומה  ,53תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואל שטיין ,מפרק

(ח"פ )51-419059-4
(בפירוק מרצון)

אבידור ובניו שטיחים ודקורציה בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-266008-5

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.2.2018בשעה  ,14.00במשרדי המפרק,
אצל גדעון פישר ושות' ,עורכי דין ,רח' מנחם בגין  ,132מגדלי
עזריאלי ,המגדל המשולש ,קומה  ,40תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

(בפירוק מרצון)

רז אבן-הר ,עו"ד ,מפרק

יונה פייטלסון בע"מ
(ח"פ )51-324052-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.2.2018בשעה  ,13.30במשרדי המפרקת ,רח' יצחק
שדה  ,17מגדל נצבא ,קומה  ,14תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נירה טבריה הדס ,עו"ד ,מפרקת
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הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.2.2018בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' שמואל
הנציב  ,25נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל פרידמן ,רו"ח ,מפרק

אבידור ובניו  -מרכז הפלסטיק בנתניה בע"מ
(ח"פ )51-153552-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.2.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' שמואל
הנציב  ,25נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל פרידמן ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

אמבר פאר בע"מ

ג'ון ברייס שירותי תוכנה בע"מ

(ח"פ )51-074291-9

(ח"פ )51-304421-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה כללית סופית של החברה
הנ"ל תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה ,10.00
במשרד המפרק ,רח' מצדה  ,7בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.2.2018בשעה  ,10.30אצל המפרק ,רח' העמל ,1
ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

איתן עמית ,עו"ד ,מפרק

עמרי כהן ,מפרק

מד אופ טכנולוגיות  2008בע"מ

ספייסבוקס בע"מ

(ח"פ )51-412602-8

(ח"פ )51-547445-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.2.2018בשעה  ,14.00במשרד קרמר ושות' ,רח'
שאול המלך  ,35תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל מלר ,מרח' אלעל ,2
הרצליה ,למפרק החברה.

שלמה שרון ,מפרק

מד אופ שיווק ( )1991בע"מ
(ח"פ )51-158516-8

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.
גיל מלר ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.2.2018בשעה  ,14.00במשרד קרמר ושות' ,רח'
שאול המלך  ,35תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה שרון ,מפרק

מד אופ בע"מ
(ח"פ )51-137178-3

ספייסבוקס בע"מ
(ח"פ )51-547445-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.3.2018בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אלעל ,2
הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל מלר ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.2.2018בשעה  ,14.00במשרד קרמר ושות' ,רח'
שאול המלך  ,35תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה שרון ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

א.א הום קונסטרקשן פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-527817-4
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף
שפירא ,מרח' הנרד  ,4ירושלים ,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 ,14.2.2018
בשעה  ,20.00אצל 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.
אסף שפירא ,מפרק

פרומו מרקט בע"מ
(ח"פ )51-356076-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב בן
צבי ,מרח' רמז 6א ,גבעתיים ,טל'  ,052-6818886למפרק 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 ,15.2.2018
בשעה  ,20.00אצל 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.
זאב בן צבי ,מפרק

פרזון בע"מ
(ח"פ )51-367011-7
(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  ,18.9.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שני אברהם ,מרח' רוטשילד  ,38נס ציונה  ,7404502טל'
 ,052-4366366למפרק 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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,4.3.2018בשעה
 ,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.
אברהם שני ,מפרק

בצקינה בע"מ
(ח"פ )51-499412-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה
יצחק ,מרח' הרב שלום גרופי  ,6ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.3.2018
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה יצחק ,מפרק

שחק אחסנה ושרותים לעורכי דין בע"מ
(ח"פ )51-293131-2
(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  ,26.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יואב סברוב ,מרח' התע"ש  ,20כפר סבא ,טל' ,077-5051145
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 ,28.3.2018
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.
יואב סברוב ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

בי .אס .סי .בע"מ
(ח"פ )51-388118-5
(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– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
צילה בן שהם ,ממושב גבעת ישעיהו  ,67מיקוד  ,9982500טל'
 ,052-3271093למפרקת 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 ,17.4.2018
בשעה  ,17.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צילה בן שהם ,מפרקת

ד"ר גורדין שירותי רפואה וניהול בע"מ
(ח"פ )51-461046-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ולדימיר
גולדין ,אצל עו"ד יהודה חימי ,רח' כיכר העצמאות  ,4נתניה ,טל'
 ,09-8821092למפרק 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 ,19.4.2018
בשעה  ,10.00אצל עו"ד יהודה חימי ,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.
ולדימיר גולדין ,מפרק

פאצ'אס
(ח"פ )51-475449-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.12.2017התקבלה
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אורי שרצקי ,מרח' הגיא  ,71הר אדר ,טל'  ,02-5700403למפרק
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 ,27.4.2018
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי שרצקי ,מפרק

ט.ל.ב פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-460625-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל ברגר,
משד' הציונות  ,55קריית אתא  ,2808225טל'  ,052-4638098למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.4.2018
בשעה  ,16.00במשרדי 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.
טל ברגר ,מפרק

ארכו מוצרי נייר וקרטון בע"מ
(ח"פ )51-236721-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אליאב פנקס ,מרח' אילת  ,36חולון ,טל'  ,03-5042288למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2018בשעה
 ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
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המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליאב פנקס ,עו"ד ,מפרק

מצפן גלים בע"מ
(ח"פ )51-368874-7
(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  ,26.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל
וקולנקו ,מרח' ספיר 46א ,זכרון יעקב ,טל'  ,054-7762269למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2018בשעה
 ,13.00אצל 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.
מיכאל וקולנקו ,מפרק

ד.א.ש  -אפיקי נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-323863-4
(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  ,27.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ערן שטבהולץ ,מרח' ויצמן  ,72תל אביב ,טל'  ,03-5441937למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2018בשעה
 ,11.00במשרדי 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.
ערן שטבהולץ ,עו"ד ,מפרק
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רנדיקס בע"מ
(ח"פ )51-156548-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב סרנה,
מרח' מעלה אבשלום  ,4קריית טבעון ,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 ,15.5.2018
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאב סרנה ,מפרק

פרץ זכות אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-336075-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
כוכב זכות מזור ,מרח' רמז  ,18רמת גן ,טל'  ,054-7727718למפרק
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 ,17.5.2018
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.
כוכב זכות מזור ,עו"ד ,מפרק

מטמורפוזיס קוצ'ינג אנד קונסולטינג אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-216155-5
(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

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מתי מונהייט ,מרח' ארלוזורוב  ,54רעננה ,טל' ,050-5529234
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 ,17.5.2018
בשעה  ,12.00אצל שטרק את שטרק ,רו"ח ,רח' היצירה  ,12רעננה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מתי מונהייט ,מפרק

ילונה קפיטל בע"מ
(ח"פ )51-428178-1
(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  ,31.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר
פרוכטמן ,מרח' אלקחי  ,11תל אביב ,טל'  ,050-8500600למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.5.2018
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.
תומר פרוכטמן ,מפרק

אס.אנ.די .יהלומים בע"מ
(ח"פ )51-134222-2
(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  ,20.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
אהרון צייכנר ,מרח' שוהם  ,5רמת גן ,טל'  ,03-5758383למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.5.2018
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהרון צייכנר ,רו"ח ,מפרק

נובלי סחר בע"מ
(ח"פ )51-502251-5
(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  ,25.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מאיר אלבוים ,ממשרד ליפא מאיר ושות' ,רח' ויצמן  ,2תל 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 ,25.2.2018
בשעה  ,13.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר אלבוים ,עו"ד ,מפרק

גוד טריילרס בע"מ
(ח"פ )51-416984-6
(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  ,3.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופירה
זנגי-ויטל ,ממושב תלמי אלעזר  ,3881200למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.2.2018
בשעה  ,20.00אצל 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.
אופירה זנגי-ויטל ,מפרקת
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אורון-גולאן בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליעד אליהו כהן ,מרח' שלום עליכם  ,26רעננה  ,4336826טל'
 ,053-7234475למפרק החברה.

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

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

(ח"פ )51-349609-1
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עמיקם אור זך ,ממשרד עורכי דין חכם את אור זך ,רח'
יששכר  ,5קריית מוצקין ,טל'  ,04-8730230פקס' ,04-8706535
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.3.2018
בשעה  ,12.00במשרד עו"ד חכם את אור זך ,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.
עמיקם אור זך ,עו"ד ,מפרק

מורל גרנות מערכות השכלה בע"מ
(ח"פ )51-166767-7
(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  ,7.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתן
גרנות ,מרח' אח"י להב  ,5ראשון לציון ,טל'  ,054-7697614למפרק
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 ,15.3.2018
בשעה  ,20.00אצל 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.
מתן גרנות ,מפרק

יוסקו קולבים בע"מ
(ח"פ )51-338887-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.3.2018
בשעה  ,20.00במשרדי המפרק ,רח' כפר גלעדי  ,3תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אליעד אליהו כהן ,מפרק

איינשטיין טכנולוגיות מידע מתקדמות בע"מ
(ח"פ )51-533875-4
(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  ,31.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רועי רבינוביץ ,מרח' אנפה  ,12הרצליה  ,4640582טל' ,054-7854505
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 ,11.4.2018
בשעה  ,15.00במשרדי 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.
רועי רבינוביץ ,עו"ד ,מפרק

ש.מ.ש רשתות בינלאומיות בע"מ
(ח"פ )51-338016-2
(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  ,20.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי
מוגרבי ,מרח' לוי אשכול  ,98תל אביב ,טל'  ,054-7007737למפרק
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.

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.4.2018בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי מוגרבי ,מפרק

עו"ד דבורה חן
(ח"פ )51-362975-8
(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  ,1.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דבורה
חן ,מרח' אימבר  ,13כפר סבא  ,44415טל'  ,052-6216330למפרקת
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 ,15.4.2018
במשרדי 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.

רון (א.מ.ש) השקעות ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-351122-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,21.12.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יוסף תורתי ,מרח' יסקי  ,2באר שבע ,טל'  ,08-6278728למפרק
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 ,24.4.2018
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.
יוסף תורתי ,מפרק

קווטריק מדיה בע"מ
(ח"פ )51-573333-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

דבורה חן ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שני כהן ,מרח' בן צבי  ,10מגדל הרכבת ,קומה  ,12באר שבע ,טל'
 ,073-2906156למפרק החברה.

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

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

סנטושה הפקות בע"מ
(ח"פ )51-484173-3
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יוני המאירי ,מרח' הסחלב  ,23חיפה ,טל' ,052-6284544
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  ,24.4.2018בשעה
 ,10.00אצל משרד עורכי הדין אוזיק ,רוזקובסקי ,רח' המגינים ,53
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יוני המאירי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.4.2018
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שני כהן ,עו"ד ,מפרק

נאוקוד דיגיטל בע"מ
(ח"פ )51-459389-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עאדי
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איהאב ,מרח' אלרחמה  ,5כפר ברא ,טל'  ,054-7899722למפרק
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.

נועם הסעות וטיולים בע"מ
(ח"פ )51-334530-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.4.2018
בשעה  ,16.00במשרדי 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.

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 ,26.12.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מרים רוטנר ,מרח' רבי עקיבא  ,98בני ברק ,למפרקת החברה.

קאר סנטר ב.ר .בע"מ

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.

עאדי איהאב ,מפרק

(ח"פ )51-345455-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן
ביטון ,ממושב דבורה ,טל'  ,053-2481333למפרק 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 ,27.4.2018
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן ביטון ,מפרק

פרופ' שוומנטל בע"מ
(ח"פ )51-430316-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד
שוומנטל ,מרח' העבודה 5א ,רעננה  ,43411טל' ,052-7002211
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 ,29.4.2018
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהוד שוומנטל ,מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2018בשעה
 ,12.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרים רוטנר ,מפרקת

רכישת נדל"ן חכמה בע"מ
(ח"פ )51-457005-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד יניב חי-חריר ,מרח' לאונרדו דה וינצ'י  ,21תל אביב ,טל'
 ,050-6855507למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.5.2018בשעה
 ,8.00במשרדי 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.
יניב חי-חריר ,עו"ד ,מפרק

בלרס ניהול סיכונים בע"מ
(ח"פ )51-541186-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,31.12.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עידו בלרשטיין ,מרח' קצין  ,7רעננה ,טל'  ,054-6318816למפרק
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

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 ,15.5.2018
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.
עידו בלרשטיין ,מפרק

רמי כץ בע"מ
(ח"פ )51-249571-4
(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  ,2.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד אפרים ,מרח' השיטה  ,4יקנעם ,טל'  ,04-9894073למפרק
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 ,15.5.2018
בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד אפרים ,עו"ד ,מפרק

איי.טי.סטרטגי בע"מ
(ח"פ )51-436256-5
(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 ,24.12.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גלעד רבינוביץ ,מרח' מצפה  ,7שוהם ,טל'  ,050-2160000למפרק
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 ,16.5.2018
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלעד רבינוביץ ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7671כ"ד בטבת התשע"ח11.1.2018 ,

ר.ג.י.ה.ג .בע"מ
(ח"פ )51-366619-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,28.12.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גלעד רבינוביץ ,מרח' המצפה  ,7שוהם ,טל'  ,050-2160000למפרק
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 ,16.5.2018
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלעד רבינוביץ ,מפרק

או טו פור יו בע"מ
(ח"פ )51-479273-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
בני אליאסי ,מרח' זלמן שליין  ,49גן יבנה ,טל' ,077-4133433
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 ,23.5.2018
בשעה  ,18.00במשרדי 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.
בני אליאסי ,עו"ד ,מפרק

ל .מירב אחזקות פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )51-416076-1
(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  ,24.12.2017התקבלה
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שי צוקרמן ,מרח' הירקון  ,113תל אביב ,טל'  ,03-5754883למפרק
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 ,24.5.2018
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
שי צוקרמן ,עו"ד ,מפרק

עמינדב ,חברת עורכי-דין

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

אס הובלות ומטענים בע"מ
(ח"פ )51-202548-7
(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  ,16.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אכרם אג'ברה ,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.

(ח"פ )51-432804-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה במשרדי החברה ,ביום
 ,26.12.2017התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון
ולמנות את עו"ד עמינדב קוסובסקי-שחור ,מרח' הארבעה  ,21תל–
אביב-יפו ,טל'  ,03-6858080למפרק החברה.

אכרם אג'ברה ,מפרק

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 ,27.5.2018
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.
עמינדב קוסובסקי-שחור ,עו"ד ,מפרק

אגודת קרן החלוצים

 S.R.Tאס.אר.טי  2בע"מ
(ח"פ )51-421151-5
(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  ,28.11.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר אברהמי,
מרח' ברקוביץ  ,4ת"ד  ,33111תל אביב ,טל'  ,03-6935200פקס'
 ,03-6266393למפרק 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.

(ע"ר )580014033
(בפירוק מרצון)

תומר אברהמי ,עו"ד ,מפרק

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,22/12/2017התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ,ולמנות את עו"ד פאני יהלום ,מרח' שמאי ,15
ירושלים  ,94631למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
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