רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"ה באדר התשע"ח
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עמוד
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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) ,עדכנה
הממשלה את רשימת המשרות שבתוספת השנייה לחוק ,2כך
שפרט " .28ראש המטה ליישום התכנית הלאומית לחינוך" ,תחת
הכותרת "משרד החינוך"  -יימחק.

המינוי והארכת המינוי נעשו לאחר ששרת התרבות והספורט
קיימה התייעצות עם ארגונים המייצגים יוצרים ,אמנים
ועוסקים בתחומי התרבות והאמנות ועם גופים ציבוריים מתחומי
התרבות והאמנות ,כפי שפורסמו ברשומות.
ב' בשבט התשע"ח ( 18בינואר )2018
(חמ )3-3383
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

ב' בשבט התשע"ח ( 18בינואר )2018
(חמ -3-1173ה)2

1
2

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"ז ,עמ' .42
י"פ התשע"ז ,עמ'  ;3986התשע"ח ,עמ' .4664

הודעה על מינוי נציג ציבור למועצה להנצחת זכרם של
נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה
לפי חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה,
התשמ"ו1986-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  1לחוק הנצחת זכרם
של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה ,התשמ"ו ,11986-מינתה
הממשלה את יוסף צ'חנובר לכהונה נוספת 2כנציג ציבור
במועצה לעניין הנצחת זכרם של מי שנשאו את משרת נשיא
המדינה או ראש הממשלה.
תוקף המינוי לחמש שנים מיום כ"ד בטבת התשע"ח (11
בינואר .)2018
ב' בשבט התשע"ח ( 18בינואר )2018
(חמ )3-2049
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשמ"ו ,עמ' .243
ס"ח התשס"ז ,עמ' .3916

הודעה על מינוי חברים במועצה הישראלית
לתרבות ולאמנות
לפי חוק התרבות והאמנות ,התשס"ג2002-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (2א) וסעיף (4א)( )1לחוק
התרבות והאמנות ,התשס"ג( 12002-להלן  -החוק) ,ועל פי הצעת
שרת התרבות והספורט ,החליטה הממשלה למנות את הרשומים
מטה לחברים במועצה הישראלית לתרבות ולאמנות (להלן -
המועצה):
בתאל קולמן
מיכל אהרוני רגב
גדי ביטון.
בהתאם לסעיף (2א) וסעיף (4א)( )1לחוק ,ועל פי הצעת שרת
התרבות והספורט ,החליטה הממשלה להאריך את מינויה של
יאנינה קודליק 2לחברה במועצה.
1
2

ס"ח התשס"ג ,עמ'  ;64התשס"ד ,עמ' .304
י"פ התשע"ד ,עמ' .1666
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הודעה על מינוי חברים למועצה הישראלית
לתרבות ולאמנות
לפי חוק התרבות והאמנות ,התשס"ג2002-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (2א) וסעיף (4א) לחוק
התרבות והאמנות ,התשס"ג( 12002-להלן  -החוק) ,ועל פי
הצעת שרת התרבות והספורט ,החליטה הממשלה למנות את
הרשומים מטה לחברים במועצה הישראלית לתרבות ולאמנות
(להלן  -המועצה):
דליה כהן-קנוהל (לפי סעיף (4א)( )1לחוק)
הני זובידה (לפי סעיף (4א)( )2לחוק)
יואב שורק (לפי סעיף (4א)( )2לחוק)
יוסי גיספן (לפי סעיף (4א)( )1לחוק)
יגאל מולד חיו (לפי סעיף (4א)( )1לחוק).
בהתאם לסעיף (2א) וסעיף (4א)( )1לחוק ,ועל פי הצעת שרת
התרבות והספורט ,החליטה הממשלה להאריך את מינויה של
עופרה מצוב-כהן לחברה במועצה.
המינוי נעשה לאחר ששרת התרבות והספורט קיימה
התייעצות עם ארגונים המייצגים יוצרים ,אמנים ועוסקים
בתחומי התרבות והאמנות ועם גופים ציבוריים מתחומי
התרבות והאמנות ,כפי שפורסמו ברשומות.
כ"ז בשבט התשע"ח ( 12בפברואר )2018
(חמ )3-3383

1
2

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"ג ,עמ'  ;64התשס"ד ,עמ' .304
י"פ התשע"ד ,עמ' .4342

תיקון הודעה על הסמכה
לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א1981-
בתוקף סמכותי לפי פרט (ו) לתוספת הראשונה לחוק
המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א ,11981-אני מתקן את
הודעה על ההסמכה 2כך שבמקום "קצין הכנסת וקצין משאבי
אנוש ,מהימנות אבטחת מידע ומודיעין" יבוא "קצין הכנסת ,סגן
מפקד משמר הכנסת ,קצין משאבי אנוש ואבטחת מידע וקצין
תחקירים".
י"ב באדר התשע"ח ( 27בפברואר )2018
(חמכ)2000423-
יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת
 1ס"ח התשמ"א ,עמ' .322
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .6036

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

הודעה על חילופים של חברי הכנסת
לפי חוק הכנסת
מודיעים בזה ,לפי סעיף 10א( )2לחוק הכנסת ,התשנ"ד, 1994-
כי ביום ז' באדר התשע"ח ( 22בפברואר  )2018נפסקה חברותו של
סגן השר יצחק כהן לפי סעיף 42ג(א) ו–(ב) לחוק–יסוד :הכנסת,2
ובמקומו בא חבר הכנסת דן סידה.
1

ז' באדר התשע"ח ( 22בפברואר )2018
(חמכ)2000325-
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התשע"ה ,עמ' .251
 2ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התשע"ה ,עמ' .248

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח ,11968-אני מסמיך את עובדי משרדי המפורטים להלן,
לנותני אישור לצורך מתן רישיון עסק או היתר זמני לפי החוק האמור:
דוד חסאן

משה בן חיים

איגור גלוזשטיין

ג'קי יעקב ביטי

שמואל עזרא

אסף שטרית

אלכסנדר זטייקין

דוד נגר

מירה בוגדנובסקי

סיגלית יגל

רועי גורנשטיין

יעקב ברונשטיין

גדליה בירמן

דני חנוך

אנטון גרשון.
ההסמכה תיכנס לתוקף מיום ט"ז בשבט התשע"ח ( 1בפברואר
 )2018ומותנית בכך שהמוסמכים סיימו את קורס המפקחים
בהצלחה.
תוקף המינוי כל עוד המתמנה משמש בתפקידו במשרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
י"ב בשבט התשע"ח ( 28בינואר )2018
(חמ -3-2495ה)1

1

לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31 ,30ו– 32לחוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,11957-אני מסמיך את עובדי
משרדי המפורטים להלן ,להפעיל את הסמכויות המפורטות
בסעיפים האמורים ,לשם ביצוע הוראות צו הפיקוח על
מצרכים ושירותים (התקנת מעליות ומתן שירות למעליות),
התשמ"ד:21984-
1
2

ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;24התשל"ח ,עמ'  ;84י"פ התשע"ו ,עמ' .10320
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;862התשנ"ה ,עמ' .1734

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

איגור גלוזשטיין
שמואל עזרא

אסף שטרית

אלכסנדר זטייקין

דוד נגר

מירה בוגדנובסקי

סיגלית יגל

רועי גורנשטיין

יעקב ברונשטיין

גדליה בירמן

דני חנוך

אנטון גרשון.
ההסמכה תיכנס לתוקף מיום ט"ז בשבט התשע"ח ( 1בפברואר
 )2018ומותנית בכך שהמוסמכים סיימו את קורס המפקחים
בהצלחה.
תוקף ההסמכה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו במשרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
י"ב בשבט התשע"ח ( 28בינואר )2018
(חמ )3-593
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

הסמכת ממונה
לפי חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק החומרים המסוכנים,
התשנ"ג( 11993-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את כפיר אבישר,
לממונה לעניין החוק.
מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד הממונה משמש בתפקידו
במשרד להגנת הסביבה.
ט"ו בכסלו התשע"ח ( 31בדצמבר )2017
(חמ )3-2418
זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשע"ז ,עמ' .79

הסמכה

דוד חסאן

משה בן חיים
ג'קי יעקב ביטי

ס"ח התשנ"ג ,עמ' .28

הסמכת ממונה
לפי חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק החומרים המסוכנים,
התשנ"ג( 11993-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את אנה מורגנה גרוס,
לממונה לעניין החוק.
מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד הממונה משמשת בתפקידה
במשרד להגנת הסביבה.
י"ט בחשוון התשע"ח ( 8בנובמבר )2017
(חמ )3-2418
זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
1

ס"ח התשנ"ג ,עמ' .28
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מינוי מנהל לבתי הדין הרבניים

מינוי מפקח

לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-

בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (13א) לחוק הדיינים,
התשט"ו ,21955-ובהסכמת נשיא בית הדין הגדול ,אני ממנה את
הרב דוד מלכא ,דיין בית הדין הרבני האזורי ירושלים ,למנהל
בתי הדין הרבניים ,מיום כ"ו באייר התשע"ח ( 11במאי )2018
לתקופה של ארבע שנים.

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף
(5ב) לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,21985-מיניתי את
יעקב קובי אלמליח ,עובד עיריית קריית גת ,שקיבל הכשרה
למילוי תפקידו לעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות
העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים),
התשס"ז ,32007-למפקח בתחום עיריית קריית גת.

ה' באדר התשע"ח ( 20בפברואר )2018
(חמ -3-403ה)5
דוד אזולאי
השר לשירותי דת
1
2

י"פ התשע"ה ,עמ' .7609
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשע"ג ,עמ' .38

הסמכה

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

מנהל אגף א' (מדורי התשלומים)

מרכז (פיקדונות לסיעוד)

י"ב בשבט התשע"ח ( 28בינואר )2018
(חמ -3-265ה)1

מרכז (הנהלת חשבונות)
מרכז (פיקדונות למסתננים)
ראש ענף (פיקדונות).

עדי אלדר
ראש עיריית כרמיאל

י"ג באדר התשע"ח ( 28בפברואר )2018
(חמ )3-4177

1

שלמה מור יוסף
הממונה

2
3

י"פ התשע"ז ,עמ' .4378
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;112התשע"ח ,עמ' .60

מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי 1לפי צו שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,21985-אני ממנה את יבגני
פולישוק ,שקיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
 כלבת ופיקוח על כלבים) ,התשס"ז ,32007-למפקח בשירותהווטרינרי ,מטעם העירייה.
כ"א בשבט התשע"ח ( 6בפברואר )2018
(חמ )3-1923
יונה יהב
ראש עיריית חיפה
2

.3

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

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית כרמיאל ,בישיבתה מיום י"ג בטבת
התשע"ח ( 31בדצמבר  ,)2017לעניין החוק האמור ,את שמעון
צימרמן ואת מרדכי מרקוביץ לחברי ועדת הערר במקומם של
יהודה פרדרו 2ואורי פורת.3

מנהל תחום (פיקדונות)

.3

אבירם דהרי
ראש עיריית קריית גת

לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א1991-

מנהל תחום (הנהלת חשבונות)

1

ז' באדר התשע"ח ( 22בפברואר )2018
(חמ )3-1923

2

ראש מינהל שירות למעסיקים ועובדים זרים

2

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד ליום שבו יחדל
מלכהן בתפקידו בעירייה  -לפי המוקדם.

1

בתוקף סמכותי 1לפי סעיף 1י 2לחוק עובדים זרים,
התשנ"א( 21991-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את עובדי רשות
האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים המנויים להלן ,לממונה
לעניין פרק ד' לחוק:

1

1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .1018
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ'  ;74התשס"ח ,עמ' .144
ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126
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ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשס"ז ,עמ' .2064
י"פ התשע"א ,עמ' .4883

הודעה על מינוי לתקופת כהונה נוספת בוועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית נס ציונה ,בישיבתה מיום ג' בטבת
התשע"ח ( 21בדצמבר  ,)2017את לאה כץ לתקופת כהונה נוספת
לחברה בוועדת ערר ,2לעניין החוק האמור.
ו' בטבת התשע"ח ( 24בדצמבר )2018
(חמ -3-265ה)1
יוסי שבו
ראש עיריית נס ציונה
1
2

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשע"ג ,עמ' .2623

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,278
התשי"ג ,עמ'  ,671מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים ושטח ציבורי
פתוח.

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא,2660/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5028
התשס"ב ,עמ'  ,294מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך ושטח ציבורי פתוח.

.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

.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 בתל–אביב-יפו ,ששטחה הכולל כ– 2,997מ"ר
לפי הפירוט כלהלן:
גוש

חלקה

6630

שטח רשום
במ"ר

שטח ההפקעה
במ"ר

376

59

59

תיאור הקרקע -

377

269

176

גוש - 7043
חלקה

שטח רשום
במ"ר

שטח הפקעה
במ"ר

31

480

60

32

316

205

33

148

16

השלמה להפקעת מלוא החלקה (לשעבר הופקעו  420מ"ר
מהחלקה).
ג' באדר התשע"ח ( 18בפברואר )2018
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3

.2

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

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ל',
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

6631

401

533

533

47

887

887

72

1,799

1,342

כ"ח בשבט התשע"ח ( 13בפברואר )2018
(חמ )3-2

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

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'  - Gתל
אביב ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1097התשכ"ד ,עמ'  ,1697ולתכנית מס' תא/2451/ה,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5359
התשס"ה ,עמ'  ,1100מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6167

 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרכים.
.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 -
שטח
חלקה רשום במ"ר

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש - 6192
חלקה  140בשלמות ,בשטח של  508מ"ר; הייעוד :שב"צ;
חלקה  141בשלמות ,בשטח של  527מ"ר; הייעוד :שב"צ.

ה' באדר התשע"ח ( 20בפברואר )2018
(חמ )3-2

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,גוש - 7197
שטח הפקעה
משוער במ"ר

.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.

הערות

4

56,599

846

לשעבר חלקות
 345 ,64 ,61ו–354
בגוש 6110

8

478

478

לשעבר חלקות
 295 ,292ו–298
בגוש 6111

9

518

330

לשעבר חלקות
 295 ,292ו–298
בגוש 6111

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב,185/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2134
התשל"ה ,עמ'  ,2176מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

כ"ח בשבט התשע"ח ( 13בפברואר )2018
(חמ )3-4

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב105/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1707
התשל"א ,עמ'  ,1299מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

 .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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חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6188ח"ח  ;52הייעוד:
דרך בשטח של  95מ"ר.
ד' באדר התשע"ח ( 19בפברואר )2018
(חמ )3-2

__________
1
2
3

חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

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

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

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' רנ/9/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5065
התשס"ב ,עמ'  ,1983מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראש העין (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות בעלות 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 בראשון לציון ,ששטחה כ– 317מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,3930ח"ח  ;131הייעוד :שטח לבנייני ציבור ממזרח לרחוב
שלמה אלירז וממערב לרחוב דוד אלעזר (דדו) ,רובע רמב"ם.
ח' בשבט התשע"ח ( 24בינואר )2018
(חמ )3-2

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח/
מק/800/ב ,2/34/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7551התשע"ז ,עמ'  ,7984מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף
 4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בראש העין ,גוש  ,4274ח"ח  ;21בגודל של
כ– 217מ"ר; הייעוד :דרך.
ט"ז בכסלו התשע"ח ( 4בדצמבר )2017
(חמ )3-2
שלום בן משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רצ ,19/13/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5342התשס"ה ,עמ'  ,391מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שטח לבנייני ציבור.

.2

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

__________
1
2

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

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

מיכאל רייף
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה
ראשון לציון

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3701ח"ח  ;541הייעוד:
דרך.
ט"ז בשבט התשע"ח ( 1בפברואר )2018
(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

6169

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,19/2010/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4015
התשנ"ב ,עמ'  ,3493מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3703ח"ח ;647 ,90
הייעוד :דרך.

ט"ז בשבט התשע"ח ( 1בפברואר )2018

.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 בקיבוץ נצר סרני ,ששטחה  0.650דונם,
המזוהה כגוש ( 4723לשעבר גוש  ,)3788חלקה ( 39לשעבר
ח"ח  ;)2 ,1הייעוד :מגורים (גן ילדים).

כ"ז בשבט התשע"ח ( 12בפברואר )2018
(חמ )3-2

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ257/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4890התש"ס ,עמ'  ,3872מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה זמורה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף
 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

(חמ )3-2

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3

רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' גז2/20/א
ותכנית בינוי בעבור גן ילדים ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5369התשס"ה ,עמ' ,1708
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גזר (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע
המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך
ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6 170

פטר וייס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גזר

חטיבת קרקע במזכרת בתיה ,המזוהה כגוש  ,3899חלקה
( 379לשעבר חלקה  ,)53בשטח 2,189 :מ"ר; הייעוד :דרך.
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ל' בשבט התשע"ח ( 15בפברואר )2018
(חמ )3-2
רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,49/101/02/2שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4154התשנ"ד ,עמ'  ,263מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אילת (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן
(להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שצ"פ מיוחד,
שב"צ.

.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 -
גוש  ,40142חלקה  ;7גוש  ,40145ח"ח ( 1לשעבר גוש ,40004
 ,)40040חלק ממגרש  ,16שטח מופקע :כ– 52.943דונם;
הייעוד :שטח ציבורי פתוח מיוחד;
גוש  ,40145חלקה ( 2לשעבר גוש  ;)40040מגרש  ,10שטח
מופקע :כ– 1.6דונם; הייעוד :בנייני ציבור.

ה' באדר התשע"ח ( 20בפברואר )2018
(חמ )3-2

__________
1
2

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

3

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 42628-01-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ח .פיקלסלס דיזיין בע"מ ,ח"פ
,51-485133-6
והמבקשים .1 :מוטי (דמיטרי) טופורקוב .2 .אלכסנדר
קוקלין ,ע"י ב"כ עו"ד יעקב אגרסט ,מרח' מוטה גור  ,7פתח
תקווה ,כתובת למסירת דואר :ת"ד  ,3564פתח תקווה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.5.2018בשעה .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 .25.4.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעקב אגרסט ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 43240-02-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טלגת הנדסה בע"מ ,ח"פ ,51-459822-6
והמבקשת :חברת א.א.א .טסה בע"מ ,ח"פ ,51-239627-6
ע"י ב"כ עו"ד חיים בן–ציון ,מרח' ניסים גאון  ,20אלעד .4080819

חטיבת קרקע באילת -

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

מאיר יצחק-הלוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אילת

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.2.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 16.5.2018בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .9.5.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .2.5.2018
חיים בן–ציון ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 49278-02-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.ר .לירן יזמות ובניה בע"מ ,ח"פ
,51-456625-6
והמבקשת :חברת א.א.א .טסה בע"מ ,ח"פ ,51-239627-6
ע"י ב"כ עו"ד חיים בן–ציון ,מרח' ניסים גאון  ,20אלעד .4080819
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.2.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.4.2018בשעה .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 9.00
ביום .10.4.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .3.4.2018
חיים בן–ציון ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
תחנת דוד אשקלון בע"מ
(ח"פ )511037095
(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  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שראל
חביליבצקי  ,מרח' סוקולוב  ,15קריית אונו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
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.
שראל חביליבצקי ,מפרק

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 64743-02-18
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת מעגל בריאות  -עמותה לקידום
הרפואה המשולבת בישראל ,ע"ר ,58-054526-1
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.2.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.5.2018בשעה .9.00
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 משעה  12.30ביום
.15.5.2018
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .15.5.2018
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
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ר.ש.ן .שירותי חשבונאות עסקים בע"מ
(ח"פ )513838383
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שונטל
שישפורטיש ,מרח' הצפירה  ,5נתניה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
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.
שונטל שישפורטיש ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

ג.ת.ד שיווק בינלאומי ( )2015בע"מ

אקס-טרייד בע"מ

(ח"פ )515275469

(ח"פ )513748269

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל
געס ,ממעלה עירון ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
צביקה ברייטנר ,מרח' הכוכבים  ,18קיסריה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
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.

דניאל געס ,מפרק

צביקה ברייטנר ,מפרק

א.ס.י.ת חברה לשילוח בינלאומי אויר וים (תשנ"ז)

שי  -רוני אחזקות והשקעות בע"מ

(ח"פ )512386764

(ח"פ )512447962

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
צביקה ברייטנר ,מרח' הכוכבים  ,18קיסריה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
צביקה ברייטנר ,מרח' הכוכבים  ,18קיסריה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
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.

צביקה ברייטנר ,מפרק

צביקה ברייטנר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

6173

נכסי מול הפארק בע"מ

מגנט פייג בע"מ

(ח"פ )513029041

(ח"פ )513842963

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
צביקה ברייטנר  ,מרח' הכוכבים  ,18קיסריה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיון
שני  ,מרח' דיזנגוף  ,232תל–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.

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
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.

צביקה ברייטנר ,מפרק

סיון שני ,מפרקת

נקסט דרינק בע"מ

וויט סיינס ישראל בע"מ

(ח"פ )513373555

(ח"פ )514247055

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
צביקה ברייטנר ,מרח' הכוכבים  ,18קיסריה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד
ישראל שפרן ,מבני ציון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
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.

צביקה ברייטנר ,מפרק

גלעד ישראל שפרן ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

לנדקאד בע"מ

טבע לנד גנים בע"מ

(ח"פ )511550584

(ח"פ )513453670

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
יגל ,מרח' היובל  ,18רעננה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל
ברזל ,מרח' האדמו"ר מויז'ניץ  ,24בני ברק ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

דוד יגל ,מפרק

מיכאל ברזל ,מפרק

קניון בית שאן בע"מ

בית וגן ר.א.מ .ייזום ושיווק נדל"ן בע"מ

(ח"פ )513942243

(ח"פ )513668251

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שמואל בקר ,מרח' שלום עליכם  ,6ירושלים ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נוח יחיאל קאפלין ,מרח' עובדיה מברטנורה  ,12אלעד ,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 ,22/04/2018
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.
שמואל בקר ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/07/2018
בשעה  ,10:00במשרד עורכי דין קאפלין חיים ושות' ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
נוח יחיאל קאפלין ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,
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מרכז הצבע והאינסטלציה בע"מ

יהושע (שוקי) שועלי  -חברת עורכי דין

(ח"פ )515504181

(ח"פ )513715227

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נוח
יחיאל קאפלין ,מרח' עובדיה מברטנורה  ,12אלעד ,למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,07/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יהושע שועלי ,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 ,01/07/2018
בשעה  ,10:30במשרד עורכי דין קאפלין חיים ושות' ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,07/05/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יהושע שועלי ,מפרק

נוח יחיאל קאפלין ,עו"ד ,מפרק

המרכז לאסטרטגיות שיווקיות בע"מ
(ח"פ )514126911
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ז'אנה
צ'רנורודסקי (טברסקי) ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,06/05/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ז'אנה צ'רנורודסקי (טברסקי) ,מפרקת
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לוקלה נגישות לשפות בע"מ
(ח"פ )515318509
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,07/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה
שוקן  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,07/05/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
רבקה שוקן ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

רקטוב בע"מ

מ .מגי ושות בע"מ

(ח"פ )513306142

(ח"פ )514576545

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,07/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
ריינר ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיה
רוזן  ,מרח' פרץ  ,15נתניה ,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.

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,07/05/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
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.

חיים ריינר ,מפרק

מאיה רוזן ,מפרקת

ביצועים  -צוות מומחים לעסק שלך בע"מ

פסגות עולם בע"מ

(ח"פ )514770338

(ח"פ )514633197

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנה
שירה ברי  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר
הייזלר  ,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 המפרקת הנ"ל.

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,08/05/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אילנה שירה ברי ,מפרקת

אבנר הייזלר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

6177

ר .הרמן  -בנין והשקעות בע"מ

אם אי און טארגט בע"מ

(ח"פ )511752206

(ח"פ )513905281

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוברט
הרמן ,מרח' אמיר  ,19רמת גן ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא
אנייס ,מרח' ביאליק  ,117רמת 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.

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/04/2018
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.

רוברט הרמן ,מפרק

גיא אנייס ,מפרק

ליונס קלוולטי בע"מ

חגי קורצוויל עו"ד חברה לנאמנות

(ח"פ )514229277

(ח"פ )513452219

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נורית
שוורץ  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי
קורצוויל ,מרח' ארלוזורוב  ,39רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26/04/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25/04/2018
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.

נורית שוורץ ,מפרקת

חגי קורצוויל ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

פני וסימון כץ בע"מ
(ח"פ )511636755
(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  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אנטוני ווקס ,מרח' אחוזה  ,96רעננה ,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 ,25/04/2018
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.
אנטוני ווקס ,מפרק

גרימקו  2014בע"מ
(ח"פ )515058865
(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  ,26/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא
רום ,מרח' עצמון  ,6אלפי מנשה ,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 ,25/04/2018
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.
גיא רום ,מפרק

גיבוב בע"מ
(ח"פ )514824465

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר
יסעור ,מרח' שוהם  ,9קיסריה ,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 ,25/04/2018
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.
אבנר יסעור ,מפרק

ב.ב .שירותי הפריה בע"מ
(ח"פ )513401091
(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 ,08/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי
שגב ,מרח' עוזיאל  ,48גבעת שמואל ,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.
שי שגב ,עו"ד ,מפרק

אס.די.בי אינווסט בע"מ
(ח"פ )514442581
(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 ,07/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא
קלינבוים ,מרח' מצדה  ,9בני ברק ,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.
גיא קלינבוים ,עו"ד ,מפרק

טיויטאק בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-455530-9

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

(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

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
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברי לבנפלד ,מרח' ריבלין ,22
ירושלים  ,9424018למפרק 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.
ברי לבנפלד ,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.
אסף ריבלין ,עו"ד ,מפרק

ד.ש.א בעמק נדל"ן בע"מ

אלף בית (ד.י.ג ).אחזקות בע"מ

(ח"פ )514605468

(ח"פ )513565952

(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  ,08/03/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בצלאל גרוס,
מרח' אבן גבירול  ,2תל–אביב-יפו ,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 ,21/02/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן
אבא בויקו ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אילן אבא בויקו ,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.
בצלאל גרוס ,עו"ד ,מפרק

נירים החברה הישראלית לחיטוי קרקעות בע"מ

גריד קב בע"מ

(ח"פ )513267716

(ח"פ )514135979

(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 ,05/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
גרינברג  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב גרינברג ,מפרק

מסר  -ריבלין משרד עורכי דין
(ח"פ )513287821
(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 ,20/01/2018
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסף ריבלין ,מרח' שלומציון  ,18ירושלים ,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 ,06/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אמיר שויצקי ,מרח' ויצמן  ,14תל–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.
אמיר שויצקי ,עו"ד ,מפרק

גלילה ליין טכנולגיות בע"מ
(ח"פ )514137579
(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 ,08/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל
רבין ,מרח' אבנר  ,23תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

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

מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,08/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
בסן ,מרח' טרומפלדור  ,24קריית אונו ,למפרק החברה.

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

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

יובל רבין ,מפרק

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

גריניץ'

יעקב בסן ,מפרק

(ח"פ )515553808
(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 ,08/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ירון מהולל  ,מרח' שד אבא אבן  ,10הרצליה ,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.
ירון מהולל ,עו"ד ,מפרק

אוקסמל נדל"ן בע"מ
(ח"פ )515023349
(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  ,06/05/2018בשעה  ,10:00במשרד שרמן ושות',
עורכי דין ,רח' צה"ל כפר אז"ר  ,20רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
יונתן שרמן ,עו"ד ,מפרק

גלילה ליין סלולר בע"מ

מטילדה ש.בר בע"מ

(ח"פ )514142777

(ח"פ )514829803

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,08/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל
רבין ,מרח' אבנר  ,23תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,06/05/2018בשעה  ,10:00במשרד שרמן ושות',
עורכי דין ,רח' צה"ל כפר אז"ר  ,20רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

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

שרגא בר ,מפרק

זיקביט (ישראל) בע"מ
(ח"פ )514098862
(בפירוק מרצון)

גי .בי( .בסן) יבוא ויצוא בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(ח"פ )511670432

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,08/05/2018בשעה  ,10:30אצל עו"ד אלוני דוידוב
טאובר ,רח' מצדה  ,7בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

(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

נמרוד טאובר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,
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ג'2ס  -אסוראנס בע"מ

אלף בית (ד.י.ג ).אחזקות בע"מ

(ח"פ )515285666

(ח"פ )513565952

(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  ,22/04/2018בשעה  ,11:00במשרד שני
בגדדי אהרון ,עורכת דין ומגשרת ,רח' שייקה אופיר  ,10ראש
העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22/04/2018בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן
פריד ,רח' המדע  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אילן אבא בויקו ,מפרק

שני בגדדי אהרון ,עו"ד ,מפרקת

גריד קב בע"מ

ב.ב .שירותי הפריה בע"מ

(ח"פ )514135979

(ח"פ )513401091

(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  ,22/04/2018בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח'
עוזיאל  ,48גבעת שמואל ,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  ,06/05/2018בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן
פריד ,רח' המדע  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יעקב גרינברג ,מפרק

שי שגב ,עו"ד ,מפרק

ו.ש.ר .נכסים והשקעות בע"מ

פירסל ביו בע"מ

(ח"פ )513160127

(ח"פ )51-440721-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22/04/2018בשעה  ,09:00במשרד שחטר
ושות' ,עורכי דין ,רח' המסגר  ,42תל–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  ,15.4.2018בשעה  ,11.00במשרד המפרקת ,רח' בן
גוריון  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאור שחטר ,עו"ד ,מפרק

מיה בר–און ,עו"ד ,מפרקת

איזיא חברה למסחר בע"מ

מרגלית בגוש  3946בע"מ

(ח"פ )51-194300-3

(ח"פ )510281595

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה 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  ,16.4.2018בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' פריחת
הסמדר  ,6גבעת עדה ,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  ,22/04/2018בשעה  ,16:00אצל המפרק ,רח' ריינס
 ,45תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

זאב רונן ,מפרק

יהושוע רגב ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

ג'רוזלם מיוזיק בע"מ

נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-304719-1

רענן קליר ,עו"ד ,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  ,23.4.2018בשעה  ,11.00אצל המפרק ,סינמה סיטי,
בניין הרב מכר ,קומה ב' ,רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון חן ,מפרק

חזיקו בע"מ
(ח"פ )51-304669-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ד"ר שורר זמיר
(ח"פ )51-434817-6
(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  ,31.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שורר
זמיר ,מרח' חוחית  ,6להבים ,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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.4.2018בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' הירקון ,113
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.4.2018
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.

מרדכי גבע ,מפרק

שורר זמיר ,מפרק

גלובל קרטון בע"מ
(ח"פ )51-355909-6
(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  ,24.4.2018בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' דניאל
פריש  ,3קומה  ,25תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קובי פרידמן ,עו"ד ,מפרק

אלון סלולר בע"מ
(ח"פ )51-449389-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.4.2018בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון ,קומה  ,14תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

י.מ.ה יעוץ מיקוד והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-399326-1
(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  ,30.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
גבריאל אלנתן ,מרח' דרך אבא הלל  ,7רמת גן ,טל' ,052-2598957
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 ,17.4.2018
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.
גבריאל אלנתן ,רו"ח ,מפרק
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מ.רוזן בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אביהו בן זכר ,אצל משרד עו"ד שירן בן עזרא ,רח' בר כוכבא ,16
בית נועה ,קומה  ,7בני ברק ,טל'  ,03-6500115למפרק החברה.

(ח"פ )51-320998-1
(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  ,13.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אביחי בן דוד ,מרח' מזל אליעזר  ,4בית אהרון ,קומה ב' ,ראשון
לציון ,טל'  ,072-2516162למפרק 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 ,14.6.2018
בשעה  ,11.00במשרד 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.
אביחי בן דוד ,עו"ד ,מפרק

עגן יפא בע"מ
(ח"פ )51-502223-4
(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 חוסה
אשכנזי ,מקיבוץ יקום  ,60972טל'  ,052-3124818למפרק 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 ,14.6.2018
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.
חוסה אשכנזי ,מפרק

יפה ביוטי קוסמטיקה רפואית בע"מ
(ח"פ )51-485646-7
(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
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.6.2018
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.
אביהו בן זכר ,עו"ד ,מפרק

נאסר מרואן השקעות בע"מ
(ח"פ )51-353847-0
(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  ,15.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רו"ח שאדי מורקוס ,מת"ד  ,1199כביש ראשי ,מול תחנת דלק
"דלק" ,קומה ב ,כפר יאסיף  ,2490800טל'  ,04-9563455למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.6.2018
בשעה  ,10.30במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שאדי מורקוס ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

מורלי חברה לבניין והשקעות וניהול ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-295104-7
(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  ,25.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מרדכי רובין ,מרח' הדקל  ,8נתניה ,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.

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.6.2018
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.
מרדכי רובין ,מפרק

ש.ר.מ.מ מחסן לכלי בית וחשמל בע"מ
(ח"פ )51-233350-1
(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  ,27.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיטל כהן הלל ,מכיכר העצמאות  ,4/12נתניה ,טל' ,077-2001517
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.6.2018
בשעה  ,10.00במשרדי 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.

פנקר סוכנות לביטוח ( )2013בע"מ
(ח"פ )51-490427-5
(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  ,27.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם פנקר,
מרח' אורי כהן  ,1/23רחובות ,טל'  ,050-7688916למפרק 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 ,1.7.2018
בשעה  ,17.00במשרדי 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.
יורם פנקר ,מפרק

בום פרוג'קטס בע"מ
(ח"פ )51-457468-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

מיטל כהן הלל ,עו"ד ,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  ,23.4.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלונה קצב ,מרח' הרכס  ,133מעלה אדומים ,טל' ,077-4140616
למפרקת החברה.

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

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

אש  1יזמות עסקית בע"מ
(ח"פ )51-380935-0
(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  ,14.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד גב ,מרח' לוי אשכול  ,68קומה  ,3קניון קריית אונו ,5540084
טל'  ,03-6430666למפרק 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 ,28.6.2018
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.
דוד גב ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.7.2018
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
אלונה קצב ,עו"ד ,מפרקת

ויטמין ( )2014מדעי החברה בע"מ
(ח"פ )51-514557-1
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.4.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלונה קצב ,מרח' הרכס  ,133מעלה אדומים ,טל' ,077-4140616
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 ,1.7.2018
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
אלונה קצב ,עו"ד ,מפרקת

פלקסלוג'יק בע"מ
(ח"פ )51-562041-7
(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  ,25.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
נועם וייסמן ,מרח' בנימין מטודלה  ,53תל–אביב-יפו ,טל'
 ,073-7695347למפרק 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 ,2.7.2018
בשעה  ,13.00אצל עו"ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
נועם וייסמן ,מפרק

א.ע התחלות חדשות-מנטורינג בע"מ
(ח"פ )51-557765-8
(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  ,25.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר
איל ,מרח' הדקל  ,39תל מונד ,טל'  ,073-7695347למפרק 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 ,2.7.2018
בשעה  ,13.00אצל עו"ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
עופר איל ,מפרק

היפנוס בע"מ
(ח"פ )51-418202-1
(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  ,25.2.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן נחמיאס ,מרח'
קדושי קהיר  ,20חולון ,טל'  ,073-7695347למפרק 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 ,2.7.2018
בשעה  ,13.00אצל עו"ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דן נחמיאס ,מפרק

פמליטק בע"מ
(ח"פ )51-548246-6
(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 ,25.2.2018
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את ניר הרשלר ,מרח' אביגדור המאירי  ,35באר שבע ,טל' 073-
 ,7695347למפרק 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 ,2.7.2018
בשעה  ,13.00אצל עו"ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ניר הירשלר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

שירותי אלאמין פקיעין בע"מ
(ח"פ )51-370981-6
(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  ,30.12.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר חיסאוי ,מכפר
פקיעין  ,24914למפרק 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  ,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.
תמיר חיסאוי ,מפרק

איי איי אס אס  -איזראלי אינדיאן סופטוור
סולושון בע"מ
(ח"פ )51-281062-3
(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  ,28.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע
נאש ,מרח' ההסתדרות  ,3/10הוד השרון ,טל'  ,050-6575294למפרק
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 ,6.5.2018
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.
יהושע נאש ,מפרק

סיפוד גורמה בע"מ
(ח"פ )51-359772-4

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.1.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דודי ליטבק ,מרח'
צמרות  ,6/103הרצליה ,טל'  ,050-2444444למפרק 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 ,13.5.2018
בשעה  ,16.00אצל נתן מאיר ושות' ,עורכי דין ,רח' לינקולן  ,20תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד ליטבק ,מפרק

סי .ג'י .אי .ייעוץ אבטחתי בע"מ
(ח"פ )51-320338-0
(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  ,21.2.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה נווה ,אצל
עו"ד ד"ר סגל ,רח' מונטיפיורי  ,41תל 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 ,21.6.2018
בשעה  ,12.00אצל עו"ד ד"ר סגל ,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.
צביקה נווה ,מפרק

גדעון להבי יעוצים בע"מ
(ח"פ )51-327861-4
(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  ,15.1.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון להבי ,מרח'
אבא חושי  ,149/71חיפה ,טל'  ,054-4341780למפרק 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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.6.2018
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי

(בפירוק מרצון)

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,
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של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדעון להבי ,מפרק

תמוז מוציאים לאור  2006בע"מ
(ח"פ )51-384332-6
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את בר אהרון ,מת"ד  ,733קריית אונו ,טל' 050-
 ,6217758למפרק 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 ,27.6.2018
בשעה  ,12.00אצל שמעון ימיני ,יועץ מס ,רח' ריב"ל  ,7תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אהרון בר ,מפרק

תמוז הוצל"א  2000בע"מ
(ח"פ )51-304161-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עמרי פרי ,מת"ד  ,98שדמות דבורה ,טל'  ,054-8066215למפרק
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 ,27.6.2018
בשעה  ,10.30אצל עו"ד פרי איקו ,רח' יהושע חנקין  ,34עפולה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
עמרי פרי ,עו"ד ,מפרק

טק-רגע בע"מ
(ח"פ )51-512183-8
(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  ,1.3.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי גבע ,מרח'
הרצל  ,167קומה  ,2רחובות ,טל'  ,08-9942277למפרק 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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את בר אהרון ,מת"ד  ,773קריית אונו ,טל' 050-
 ,6217758למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.7.2018
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

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

שי גבע ,עו"ד ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.6.2018
בשעה  ,12.00אצל שמעון ימיני ,יועץ מס ,רח' ריב"ל  ,7תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אהרון בר ,מפרק

אר .ג'י .אם .מערכות תוכנה בע"מ
(ח"פ )51-172410-6
(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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רודין שיווק ומסחר ( )2003בע"מ
(ח"פ )51-344852-2
(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  ,26.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלעד טננבאום ,מרח' פנחס רוטנברג  ,55רמת גן ,טל' ,050-8282408
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.

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.7.2018
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.
אלעד טננבאום ,עו"ד ,מפרק

ביוד לנסיעות והובלות בע"מ
(ח"פ )51-422066-4
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את ביוד אימן ,מבית צפפא ,ירושלים  ,9582000טל'
 ,050-5372400למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,3.7.2018
בשעה  ,10.00אצל קולגאסי טארק ,רח' בן סינה  ,9ירושלים
 ,9151402לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ביוד אימן ,מפרק

אמפתיה איטליה בע"מ
(ח"פ )51-493837-2
(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  ,4.3.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם
משיח ,מרח' קיש  ,25נתניה ,טל'  ,054-9065067למפרק 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 ,5.7.2018
בשעה  ,17.00במשרדי 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 משיח ,מפרק

אמירה אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-528887-6
(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  ,27.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד
גל ,מרח' חבצלת החוף  ,7יבנה ,טל'  ,08-9331070למפרק 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 ,10.7.2018
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.
עודד גל ,מפרק

מאפית תרשיחא בע"מ
(ח"פ )51-333771-7
(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  ,15.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עלם מח'ול ,מפקיעין  ,2514700טל'  ,054-7574626למפרק 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 ,1.8.2018
בשעה  ,15.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עלם מח'ול ,מפרק

לפידים פרוסיד בע"מ
(ח"פ )51-294685-6
(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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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.2.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבנר פרקש ,מרח'
סוקולוב  ,29כפר סבא  ,4425633טל'  ,073-7695347למפרק 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 ,2.7.2018
בשעה  ,13.00אצל עו"ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב,
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.
אבנר פרקש ,מפרק

פיסינקסט בע"מ
(ח"פ )51-283174-4
(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  ,25.2.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל אדרי ,מרח'
חברון  ,12ראשון לציון ,טל'  ,054-4751751למפרק 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 ,8.7.2018
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יגאל אדרי ,מפרק

המרשלג סחר ( )1986בע"מ
(ח"פ )51-110972-0
(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  ,26.2.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלחנן איכלברג,
מרח' האחיות  ,17רמת השרון ,טל'  ,050-3650605למפרק 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 ,9.7.2018
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.
אלחנן איכלברג ,מפרק

בוטארג קוסקס בע"מ
(ח"פ )51-570974-9
(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  ,11.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואן
קאמו שמעון קוסקס ,אצל עו"ד יעל הג'ג'-מרואני ,רח' אליעזר
יפה  ,5רעננה ,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 ,15.7.2018
אצל עו"ד יעל הג'ג'-מרואני ,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.
יואן קאמו שמעון קוסקס ,מפרק

רותם (ישראל) שירותי משרד בע"מ
(ח"פ )51-492619-5
(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  ,27.2.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון רביב ,מרח'
אביטל  ,35ראש העין ,טל'  ,050-6291634למפרק 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 ,15.7.2018
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.
אמנון רביב ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

אומיפאר פתרונות יצירתיים בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מוריה פרידמן ,מרח' מנחם פלאוט  ,8רחובות ,טל' ,08-9477094
למפרקת החברה.

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

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

(ח"פ )51-432535-6
(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  ,1.3.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צביה דותן
סטרנס ,מרח' טיומקין  ,16תל אביב  ,6578317טל' ,058-4365177
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 ,10.7.2018
בשעה  ,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.
צביה דותן סטרנס ,עו"ד ,מפרקת

בייסקו נטוורקס בע"מ
(ח"פ )51-307061-5
(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  ,22.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ניר הדס ,מרח' האילנות  ,35הרצליה ,טל'  ,09-9587361למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.7.2018
בשעה  ,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.
ניר הדס ,עו"ד ,מפרק

פולקובסקי ארט בע"מ
(ח"פ )51-406402-1
(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

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.7.2018
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.
מוריה פרידמן ,עו"ד ,מפרקת

ד .בירן יועצים בע"מ
(ח"פ )51-392005-8
(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  ,5.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן בירן,
מרח' ירושלים  ,12פרדס חנה-כרכור  ,3707640טל' ,050-9769219
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 ,26.7.2018
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.
דן בירן ,מפרק

בית ברח' כרמיה מס'  6בע"מ
(ח"פ )51-009693-6
(בפירוק מרצון)

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  ,12.2.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד הדס קריספי לוין ,מרח'
אריאל שרון  ,4גבעתיים ,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.
הדס קריספי ,עו"ד ,מפרקת
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(ח"פ )51-235421-8
(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  ,14.2.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני פלדמן ,מרח' הארבעה ,10
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 פלדמן ,מפרק

(ח"פ )51-516701-3

הר גיל בע"מ
(ח"פ )51-071470-2
(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  ,14.2.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני פלדמן ,מרח' הארבעה ,10
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 פלדמן ,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  ,21.2.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם אבא קניגסברג ,מרח'
אדירים  ,20תל–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.
אברהם אבא קניגסברג ,מפרק

אפיקי א.מ.ש .בע"מ
(ח"פ )51-332199-2
(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  ,27.2.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן כהנים ,מרח' מנחם
בגין  ,23גבעת שמואל ,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.
איתן כהנים ,מפרק

ניסן נוה פרוייקטים חינוכיים בע"מ
(ח"פ )51-306207-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של בעלי
המניות של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.2.2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בועז נוה ,מרח'
שנקר ( 14בית נולטון) ,הרצליה ,למפרק החברה.
יצוין ,כי כל בעלי המניות נכחו בישיבה וויתרו על זכותם
לקבלת הודעה מוקדמת לפי כל דין בדבר כינוס אסיפה כללית
לצורך קבלת ההחלטות והסכימו כי יתקבלו ההחלטות הנ"ל
באסיפה האמורה.
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.
בועז נוה ,עו"ד ,מפרק
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פולס מדיה בע"מ
(ח"פ )51-528536-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתי קורח,
מרח' הארבעה  ,21תל אביב  ,6473921טל'  ,054-4604855למפרק
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.
איתי קורח ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

שוק הדובדבן בע"מ

עמותה להצלת איתמר הדר

(ח"פ )51-325173-6

(ע"ר )58-056646-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק עמותה 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  ,3.3.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סמיח לחאם ,מרח'
אלקודס  ,1מול בנק לאומי ,באקה אלגרבייה  ,3010000טל'
 ,04-6280217למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,29.11.2017התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עמי הדר ,מרח' החורשה ,50/1
שלומי ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
עמי הדר ,מפרק

(בפירוק מרצון)

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.
סמיח לחאם ,עו"ד ,מפרק

כיבאלי רובי בע"מ
(ח"פ )51-504628-2
(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  ,4.3.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביב אליעזר ,מרח' חיים
הזז  ,21תל אביב  ,6940721למפרק 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.
אביב אליעזר ,מפרק

דוגרינט
(ע"ר )58-061309-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת (בפירוק מרצון עם
הצהרת כושר פרעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,23.11.2017התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את חדוה ליבנת ,מקיבוץ תובל ,ד"נ
בקעת בית הכרם ,למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חדוה ליבנת ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7726כ"ה באדר התשע"ח12.3.2018 ,

טבע-שילד בע"מ
(ח"פ )51-436205-2

הודעה על ביטול פירוק מרצון והסרת מינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.12.2017התקבלה החלטה לבטל
את הליך הפירוק מרצון ולבטל את מינויה של עו"ד לירז גונן
אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת החברה.
כל סמכות שהוקנתה למפרקת מעצם מינויה ,הוסרה.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

אקווה רון בע"מ
(ח"פ )51-387218-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של בעלי המניות
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.3.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר
את מינויה של אורלי שליסל למפרקת.
אורלי שליסל ,מפרקת

הכספת ש.ע.ב.ח בע"מ
(ח"פ )51-344098-2

הודעה על ביטול מינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.2.2018התקבלה החלטה
לבטל את מינויה של מפרקת החברה ,עו"ד מיטל זהר-ללוז.
מיטל זהר-ללוז ,עו"ד ,מפרקת

דניאל ואלברט בע"מ
(ח"פ )51-225824-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על החלפת מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (331א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
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הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.2.2018התקבלה החלטה להחליף את
מפרק החברה אלי יוגב ,ולמנות במקומו את גיא זיגמונד ,מרח'
יסמין  ,37מבשרת ציון.
גיא זיגמונד ,מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם להחלטת בית המשפט
המחוזי בירושלים ,מיום  ,12.4.2016במסגרת התיק הנ"ל ,מחלק
הנאמן דיבידנד סופי לנושי החייב.
ישראל בכר ,עו"ד ,מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי

בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תיק פש"ר 26951-04-14

בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תיק פש"ר 1175/05

שם החייב :ניב (בנימין) בוגין ,ע"י עו"ד אורי חורש.

שם החייב :גיל נוימן (בפשיטת רגל).

שם הנאמן ומענו :עו"ד אביחי ורדי ,מדרך בן גוריון  ,2מגדל
ב.ס.ר  ,1קומה  ,4רמת גן ,טל'  ,03-7526633פקס' .03-7526888

שם הנאמנת ומענה :עו"ד מרים זפט ,מרח' ז'בוטינסקי ,33
מגדל התאומים  ,1רמת גן  ,52511טל'  ,03-7520833פקס'
.03-6135999

סוג הדיבידנד :דין רגיל.
אחוז הדיבידנד.82% :
אביחי נ' ורדי ,עו"ד ,נאמן

ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייב על ידי הנאמנת לנכסי
החייב בדבר חלוקת דיבידנד סופי לכל נושי החייב אשר הגישו
תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.
מרים זפט ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיקי פש"ר 23824-06-11
ו–29741-06-11
שם החברה :שביט התכוף בע"מ ,ח"פ ( 51-382686-7בפירוק)
נמסרת בזה הודעה ,כי במסגרת תיקי הפירוק והכינוס
הנ"ל ,אשר מתנהלים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בימים
אלה מחלק המפרק דיבידנד סופי לנושי החברה שבפירוק.
ישראל בכר ,עו"ד ,מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי

עיזבון המנוחה אסתר רוזנס
הודעה בדבר מינוי מנהל עיזבון קבוע והזמנה לנושים
נמסרת בזה הודעה ,לפי סעיף  99לחוק הירושה,
התשכ"ה ,1965-כי עו"ד יהודה מלאך ,מדרך העצמאות ,84
חיפה  ,3303404טל'  ,04-8622144פקס'  ,04-8622145מונה ביום
 ,7.7.2016על ידי בית המשפט לענייני משפחה בחיפה ,בתיק
עיזבונות  ,4957-05-16למנהל עיזבון קבוע של עיזבון המנוחה
הנ"ל אשר נפטרה ביום .18.12.1958
כל הטוען כי הוא נושה של המנוחה ו/או עיזבונה ,מוזמן
להודיע בכתב ובדואר רשום למנהל העיזבון הקבוע את תביעותיו
מהעיזבון וזאת בתוך שלושה חודשים ,מיום פרסום הודעה זו.

בבית המשפט המחוזי בירושלים תיק פש"ר 38754-06-13
שם החייב :יניב זוהר (בהפטר).
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם להחלטת בית המשפט
המחוזי בירושלים ,מיום  ,12.4.2016אשר ניתנה ,במסגרת התיק
הנ"ל ,מחלק הנאמן דיבידנד סופי לנושי החייב.
ישראל בכר ,עו"ד ,מפרק

לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה.
יהודה מלאך ,עו"ד ,מנהל עיזבון

טקסטורה בע"מ
(ח"פ )51-091023-5

הודעה על הגשת בקשה לביטול מחיקה ולהחייאת חברה

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בירושלים תיק פש"ר 38748-06-13

ניתנת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה על ידי בעל מניות
בחברה הנ"ל ,לבית המשפט המחוזי בירושלים ,בתיק ה"פ
 ,2156-12-17לביטול מחיקה והחייאת החברה.

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם להחלטת בית המשפט
המחוזי בירושלים ,מיום  ,12.4.2016במסגרת התיק הנ"ל ,מחלק
הנאמן דיבידנד סופי לנושי החייב.
ישראל בכר ,עו"ד ,מפרק

כל צד אשר יש לו עניין בבקשה האמורה רשאי להעביר
את התנגדותו ו/או עמדתו בדבר החייאת החברה בתוך  21ימים
ממועד פרסום הודעה זו ,לבאי כוח המבקש ,משרד זאב ליאונד
ושות' ,רח' יהודה הלוי  ,23תל–אביב-יפו ,טל'  ,03-5170881פקס'
 ,03-5170885צד שלא יגיש את התנגדותו ו/או עמדתו כאמור
בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שרון נתן ,עו"ד
בא כוח המבקש

שם החייב :רן אברהם טסטה (בהפטר).

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בירושלים תיק פש"ר 38741-06-13
שם החייב :דניאל בן דוד (בהפטר).
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