רשומות

ילקוט הפרסומים
י"ג בניסן התשע"ח

7749
עמוד

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית לפי חוק העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם6658 ......................................
הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר לפי חוק
עובדים זרים 6658 ..........................................................................
הודעה על עדכון סכום ערובה לפי תקנות העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) 6658 ...................
מינוי רשויות מוסמכות לפי פקודת הייבוא והייצוא 6658 ....
מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים 6658 ....................
הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה לפי חוק כבישי אגרה
(מנהרות הכרמל)6658 ...................................................................

 29במרס 2018
עמוד

הודעה על מינוי חבר ועדה לתיאום תשתיות וממלא
מקומו לפי חוק משק הגז הטבעי 6659 ...................................
הודעה על מינוי מפקחים בעיריית פתח תקווה לפי
חוק העבירות המינהליות 6659 ................................................
מינוי יושב ראש ועדת ערר לענייני ארנונה (נצרת) 6659 ...................
הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין 6659 .........
הודעות בדבר הסדר זכויות במקרקעין 6660 ................................
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז דרום
תמ"מ  - 8/23/14/4יישוב כפרי שבי דרום 6661 ................
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט 6661 ...........................
הודעות מאת הציבור 6661 ..................................................................

הודעה על עדכון סכום אגרה שנתית

מינוי רשות מוסמכת

לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,
התשנ"ו1996-

לפי פקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט1979-

לפי סעיף (10ג)( )3לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח
אדם ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2017לעומת
מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2016התעדכן
סכום האגרה השנתית שבסעיף (10ג)( )1לחוק ובמקום הסכום
הנקוב בו בא "."12.130
ו' באדר התשע"ח ( 21בפברואר )2018
(חמ -3-3038ה)1

1

כ"ז באדר התשע"ח ( 14במרס )2018
(חמ -3-144ה)1
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
י"פ התשי"ג ,עמ' .173
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625

1

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;201התש"ע ,עמ'  ;501י"פ התשע"ז ,עמ' .6200

הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר
לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א1991-
לפי סעיפים 1י(ד) ו–(1ו) לחוק עובדים זרים ,התשי"א1991-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי מדד המחירים לצרכן
שפורסם בחודש דצמבר  ,2017לעומת מדד המחירים לצרכן
שפורסם בחודש דצמבר  ,2016מיום י"ד בטבת התשע"ח (1
בינואר  ,)2018התעדכנו סכומי האגרות ודמי ההיתר בסעיפים
האמורים כלהלן:
1

( )1אגרת בקשה שבסעיף 1י(א) לחוק  -הסכום  ,1,190נותר
בלא שינוי ,במקום " "590בא " "600והסכום  ,890נותר בלא
שינוי;
( )2אגרה שנתית שבסעיף 1י(א )1לחוק  -לעניין אגרה שנתית
בעבור כל אשרה ורישיון לישיבת ביקור למטרת עבודה
בישראל ,במקום " "9,480בא " ,"9,500הסכום  1,190נותר
בלא שינוי ובמקום " "7,110יבוא ";"7,130
( )3דמי היתר שבסעיף (101ב) לחוק ,במקום הסכום הנקוב בו
בא "."12.120
ו' באדר התשע"ח ( 21בפברואר )2018
(חמ -3-3038ה)1

1

בתוקף סמכותי 1לפי הגדרת "רשות מוסמכת" שבסעיף 1
לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט( 21979-להלן
 הפקודה) ,אני ממנה בזה את דנה פנחסוב לרשות מוסמכתלעניין הפקודה.

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;600י"פ התשע"ז ,עמ' .6201

2

מינוי רשות מוסמכת
לפי פקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט1979-
בתוקף סמכותי 1לפי הגדרת "רשות מוסמכת" שבסעיף 1
לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט( 21979-להלן -
הפקודה) ,אני ממנה בזה את עינת סגל לרשות מוסמכת לעניין
הפקודה.
מינויו של משה ויצמן  -בטל.
2

כ"ז באדר התשע"ח ( 14במרס )2018
(חמ -3-144ה)1
ישראל כ"ץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
י"פ התשי"ג ,עמ' .173
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
י"פ התשע"ה ,עמ' .4279

1
2
3

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני ממנה את ד"ר שלמה גראזי
למנהל השירותים הווטרינריים ,מיום י' באדר התשע"ח (25
בפברואר  )2018עד יום י"ז באדר התשע"ח ( 4במרס .)2018
י' באדר התשע"ח ( 25בפברואר )2018
(חמ -3-1469ה)1
1

הודעה על עדכון סכום ערובה

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה

לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה),
התשנ"ו1996-
אני מודיע כי לפי סעיף 3א(()1ג) לתכנית העסקת עובדים
על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) ,התשנ"ו ,11996-כי סכום
הערובה הנקוב בתקנה 3א(()1ב) לתקנות האמורות ,כפי שיעורו
המעודכן נכון ליום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018הוא
 7,385שקלים חדשים בעבור כל עובד שהתאגיד ביקש להעסיק
בשנת .2018

לפי חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ג) לחוק כבישי אגרה (מנהרות
הכרמל) ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,ובכפוף לתנאי חוזה
הזיכיון שנחתם בין מדינת ישראל לקבוצת כרמלטון בע"מ
(להלן  -בעל הזיכיון) ,אני מודיע לאמור:
.1

1

6 658

בהודעה זו -
"הסכם שימוש"  -כהגדרתו בחוק;

ו' באדר התשע"ח ( 21בפברואר )2018
(חמ -3-2738ה)1
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;1514י"פ התשע"ז ,עמ' .6201

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;84התשנ"א ,עמ' .81

"מנוי"  -כהגדרתו בחוק;
1

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;493י"פ התשע"ח ,עמ' .3764

ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

"קטע"  -כהגדרתו בתקנות כבישי אגרה (מנהרות הכרמל)
(אופן החיוב בתשלום אגרה ואכיפת תשלומים),
התש"ע;22010-
"רכב מסחרי"" ,רכב עבודה"" ,רכב פרטי"" ,רכב
ציבורי"  -כהגדרתם בפקודת התעבורה;3

לתיאום תשתיות ואת עדיאל רונן מיחידת כספים ובקרה
ברשות ,לממלא מקומו.
ד' בניסן התשע"ח ( 20במרס )2018
(חמ )3-5147
יעקב קוינט
מנהל רשות החברות הממשלתיות

"משאית"  -רכב מסחרי או רכב עבודה כהגדרתם
בפקודת התעבורה ,שמשקלם הכולל המותר עולה על
 4,000ק"ג;
"משאית קלה"  -משאית אשר משקלה הכולל המותר
אינו עולה על  12,000ק"ג ,שיש לגביה הסכם שימוש
תקף בכביש מנהרות הכרמל במועד ביצוע הנסיעה;
.2

מיום ט"ז בניסן התשע"ח ( 1באפריל  ,)2018סכומי האגרה
שייגבו בידי בעל הזיכיון בעד נסיעה בכבישי מנהרות
הכרמל לגבי נסיעה בקטע ,הם כמפורט להלן:
( )1ברכב פרטי שנכלל בהסכם שימוש (מנוי) 6.93 -
שקלים חדשים;
( )2ברכב פרטי שלא נכלל בהסכם שימוש (שאינו מנוי)- 4
 9.83שקלים חדשים;
( )3ברכב ציבורי ,ברכב אחר המיועד לפי מבנהו להסעת
 10אנשי או יותר נוסף על הנהג ,ובמשאית קלה -
 29.45שקלים חדשים;
( )4ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל
המותר עולה על  4,000ק"ג ,למעט משאית קלה -
 49.14שקלים חדשים.

ה' בניסן התשע"ח ( 21במרס )2018
(חמ )3-4170
ערן בן–ארוש
המנהל הכללי
של קבוצת כרמלטון בע"מ
בעל הזיכיון במנהרות הכרמל
2
3
4

ק"ת התש"ע ,עמ' .1133
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
מרכב פרטי שאינו מנוי כאמור בסעיף  ,)2(2העובר בנתיב
מנויים תיגבה אגרה בתעריף השווה לרכב פרטי מנוי כאמור
בסעיף  ,)1(2וזאת עד להטמעת מנגנון לגביית תעריף בעבור
רכב פרטי שאינו מנוי כאמור בסעיף  .)2(2אגרה כאמור תיגבה
בתוספת פיצוי והחזר הוצאות כדין .לפי תקנות כבישי אגרה
(מנהרות הכרמל) (פיצוי והחזר הוצאות) ,התשע"א.2010-

הודעה על מינוי חבר ועדה לתיאום תשתיות
וממלא מקומו
לפי חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב2002-
אני מודיע לפי סעיף (39ג) לחוק התכנית הכלכלית (תיקוני
חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017
ו– ,)2018התשע"ו ,12016-ולפי סעיף 55ג(ה) לחוק משק הגז
הטבעי ,התשס"ב( 22002-להלן  -חוק משק הגז הטבעי) כי
בתוקף הסמכות לפי סעיף 55ג(א)(()7א) לחוק משק הגז הטבעי,
אני ממנה את חסאן טואפרה ,מנהל יחידת כספים ובקרה
ברשות החברות הממשלתיות (להלן  -הרשות) ,לחבר בוועדה
1
2

ס"ח התשע"ז ,עמ'  49ועמ' .494
ס"ח התשס"ב ,עמ'  ;55התשע"ו ,עמ' .73

ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

הודעה על מינוי מפקחים בעיריית פתח תקווה
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי 1לפי צו שניתן מכוח סעיף
(5ב) לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,21985-אני ממנה את
עובדי עיריית פתח תקווה ששמותיהם מפורטים להלן ,למפקחים
בתחום עיריית פתח תקווה ,לעניין העבירות המינהליות המנויות
בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על
כלבים) ,התשס"ז ,32007-לאחר שקיבלו הכשרה מתאימה לכך
כאמור בחוק:
אביבה לויבצקי
תמיר אהרון.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם בעיריית פתח תקווה ,או עד יום הפסקת עבודתם
בעירייה ,המוקדם מביניהם.
כ"א באדר התשע"ח ( 8במרס )2018
(חמ )3-1923
איציק ברוורמן
ראש עיריית פתח תקווה
1
2
.3

י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ'  ;74התשס"ה ,עמ' ;149
ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

מינוי יושב ראש ועדת ערר לענייני ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
בהתאם להוראות סעיף  5לחוק הרשויות המקומיות (ערר
על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו ,11976-מינתה מועצת העיר
צפת את עורך הדין שני טבילה ,ליושב ראש ועדת הערר לענייני
ארנונה.
י"ב בשבט התשע"ח ( 28בינואר )2018
(חמ -3-265ה)1
אילן שוחט
ראש עיריית צפת
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.
כל אדם המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
ההתנגדות תוגש בכתב למפקח על רישום המקרקעין,
אגף רישום והסדר המקרקעין ,רח' בן יהודה ( 34מגדל העיר),
קומה  ,2ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף
לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

6659

תוספת
מס' התיק :תש"ג.2/18/
פרטי הרישום הקיים:
רשום בפנקס השטרות.
היישוב :ירושלים.
זיהוי :ספר ירושלים ח.מ 1015 .דף .6721
זיהוי נוסף :גוש  ,30045חלקה .115
שטח החלקה.919.30 :
הגבולות:
צפון :דרך פרטית;
דרום :פרוטיגר;
מזרח :דרך פרטית;
מערב :דרך פרטית.
מספרים ישנים של החלקה :ספר ירושלים (מ)  ,32דף .49
הערת רשם המקרקעין :באב אל חליל.
הבעלים :רנן אמיר  1/18חלקים.
רנן איל  1/18חלקים.
בעלות טעונה בדיקה  8/9חלקים.
מספרי שטרות כמפורט בנסח הרישום.
התיקון המבוקש:
שטח החלקה 113 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :מבנה ,חלקות  ,117 ,116תצ"ר ;7/03
דרום :מבנה ,חלקה  ,250תצ"ר ;1499/38
מזרח :חלקה ;112
מערב :דרך ,חלקה  ,249רח' תקוע.
הערות והוראות רישום:
.1

הבקשה מבוססת על תצ"ר מס' .1288/2016

.2

במסגרת הבקשה מבוקש להקטין את שטח החלקה הרשום
ולקבוע את גבולותיה.

 .3במסגרת הרישום יבוטלו החלקים הרשומים כ"בעלות
טעונה בדיקה" על פי שטר  2006/14576והזכויות בחלקה
בשלמות יירשמו על שם הבעלים הרשומים בחלקים
שווים על פי שטר .2017/12902
כ"ח באדר התשע"ח ( 15במרס )2018
אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום המקרקעין
ירושלים

הודעה בדבר הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש),
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים ,ביום
ב' בניסן התשע"ח ( 18במרס  ,)2018או בסמוך לתאריך זה.

6 660

תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' ( 30652חלק מגושים
 - 30553 ,30545שועפט)( 30653 ,חלק מגוש  - 30553שועפט)
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות ,זיקת
הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד ההסדר בלשכתו,
רח' בן יהודה  ,34מגדל העיר ,קומה  ,7ירושלים ,בתוך המועדים
שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות ההסדר .יש להגיש את
התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה
הנ"ל ויש למלא את כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח זכויות.
י"ט באדר התשע"ח ( 6במרס )2018
ש' הייזלר
הממונה על המרשם

הודעה בדבר הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח
חדש) ,התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהליכי הסדר הזכויות במקרקעין
המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים ,יחודש ויתנהלו
מיום ב' בניסן התשע"ח ( 18במרס  ,)2018או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' ( 30605גוש  5בית
חנינא)( 30606 ,חלק מגוש  6בית חנינא)
מדובר במקרקעין אשר הליכי ההסדר ביחס אליהם החלו
בממלכה הירדנית ההאשמית (ירדן) לפני שנת .1967
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות ,זיקת
הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד ההסדר בלשכתו,
רח' בן יהודה  ,34מגדל העיר ,קומה  ,7ירושלים ,בתוך המועדים
שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות ההסדר .יש להגיש את
התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה
הנ"ל ויש למלא את כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח זכויות.
י"ט באדר התשע"ח ( 6במרס )2018
ש' הייזלר
הממונה על המרשם

ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

הודעה בדבר הסדר זכויות במקרקעין

goo.gl/FMWvkx

לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש),
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים ,ביום
ב' בניסן התשע"ח ( 18במרס  ,)2018או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין
מקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' ( 30786צור באהר).
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד ההסדר
בלשכתו ,רח' בן יהודה  ,34מגדל העיר ,קומה  ,7ירושלים ,בתוך
המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות ההסדר.
יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן להשיגו
במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את כל הפרטים הקבועים
בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח זכויות.
י"ט באדר התשע"ח ( 6במרס )2018
ש' הייזלר
הממונה על המרשם

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז
דרום תמ"מ  - 8/23/14/4יישוב כפרי שבי דרום
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי בהתאם לסעיף
(108ג) אושר שינוי מס'  8לתכנית מיתאר מחוזית מחוז דרום,
תמ"מ  :23/14/4יישוב כפרי שבי דרום.
התכנית הופקדה בהתאם לסעיף  88לחוק.
הודעה על ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים מספר
 ,7571התשע"ז ,עמוד  ,8725מיום כ"ח באב התשע"ז ( 20באוגוסט
.)2017
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא אושרה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז דרום ,רח' התקווה
 ,4קריית הממשלה ,באר שבע ,טל'  ,08-6263791ובארכיב
מינהל התכנון ,רחוב קפלן  ,2קריית בן-גוריון ,ירושלים ,טל'
 ,02-6703711וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום מראש.
מידע נוסף ניתן לקבל בדף התכנית באתר האינטרנט של מינהל
התכנון בכתובת.goo.gl/FMWvkx :
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

סרוק לצפייה במסמכים
י"ט בשבט התשע"ח ( 4בפברואר )2018
(חמ -3-697ה)3
אביגדור יצחקי
יושב ראש המועצה
הארצית לתכנון ולבנייה

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 65524-02-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אינוופ בע"מ ,ח"פ ,51-517203-9
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד חיות גרינברג
ואח' ,מרח' מנחם בגין ( 7בית גיבור ספורט) ,רמת גן  ,5268102טל'
 ,03-6090976פקס' .03-6960486
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.2.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 30.4.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 7ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חיות גרינברג ,עו"ד אורון קרן ,עו"ד
באי כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
גרדיאן פיתוח ופרויקטים בע"מ
(ח"פ )514202175
(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  ,25/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אהרן צאל ,מרח' בר כוכבא  ,23בני ברק ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/05/2018
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 ,26/07/2018
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.

מלכה אבגי ,מפרקת

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

אהרן צאל ,עו"ד ,מפרק

ד"ר ביבי חיים שירותי רפואה בע"מ
(ח"פ )512917642
(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  ,21/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שאול צור ,מרח' כצנלסון  ,13אשקלון ,למפרק החברה.

מסיעי חיפה בע"מ
(ח"פ )514442318
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
אהרון ,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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/05/2018
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 ,22/07/2018
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.

יעקב אהרון ,מפרק

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

שאול צור ,עו"ד ,מפרק

אדירה  -סוכנות בינלאומית לסחר ולספנות  1998בע"מ
(ח"פ )512688144
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלכה
אבגי ,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.

ברוורמן הובלות  2008בע"מ
(ח"פ )514089242
(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  ,18/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור
ברורמן ,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 ,20/05/2018
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.
ליאור ברורמן ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

פינה צרפתית בע"מ

סייפי גרופ איי טי בע"מ

(ח"פ )514764059

(ח"פ )514766344

(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
מיכאל בנישו ,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  ,22/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ולדימיר וקסלר ,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.

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 ,10/05/2018
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 ,22/05/2018
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.

מיכאל בנישו ,מפרק

ולדימיר וקסלר ,מפרק

איי.אי אנא-לי קוסמטיה בע"מ

קונפיט בע"מ

(ח"פ )514778133

(ח"פ )515279131

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אנג'לה רובן ,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  ,22/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
מרדכי בן נון ,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 ,22/05/2018
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 ,22/05/2018
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.

אנג'לה רובן ,מפרקת

יוסף מרדכי בן נון ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

6663

קרתגו אופנה בע"מ

קולבי חברה לשווק ויצור מזון ( )1997בע"מ

(ח"פ )514144625

(ח"פ )512453226

(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  ,25/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
לוי ,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  ,26/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נאוה
בן דוד ,מרח' היקינטון  ,7ראשון לציון ,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 ,27/05/2018
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 ,10/05/2018
בשעה  ,10:00אצל עו"ד דוד פרנק ,רח' דבורה הנביאה  ,119תל–
אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף לוי ,מפרק

נאוה בן דוד ,מפרקת

אורית סטודיו לגלריה בע"מ

טיטליס א.ז.ר בע"מ

(ח"פ )514147354

(ח"פ )515492775

(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  ,22/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רחמים ספרד ,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  ,26/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גיל עוז ,מעין חרוד (מאוחד)  ,196500למפרקת 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 ,22/05/2018
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 ,26/08/2018
בשעה  ,16:00אצל עוז לוטן עינב ,עורכי דין ,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.

רחמים ספרד ,מפרק

גיל עוז ,עו"ד ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

ענתס גלרי בע"מ

י.ש .טרנס אינטרנשיונל בע"מ

(ח"פ )513768101

(ח"פ )515533404

(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  ,26/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלדר מנורי ,מרח' דרך העצמאות  ,43יהוד-מונוסון ,למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר
שמחי ישראלה לב מאנס ,מרח' בנבנישתי  ,18תל–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 ,29/07/2018
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 ,27/07/2018
בשעה  ,14:00אצל ,עו"ד אור ירקוני ,רח' שד' שאול המלך  ,8תל–
אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלדר מנורי ,עו"ד ,מפרק

תמר שמחי ישראלה לב מאנס ,מפרקת

פורטל מ.א בע"מ

טיוק שיווק בע"מ

(ח"פ )513771691

(ח"פ )515467694

(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  ,26/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן
איילון ,מרח' יהודה לייב  ,50ראשון לציון ,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  ,26/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניל
טיוקבקין ,מרח' כ"ט בנובמבר  ,50בת ים ,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 ,27/07/2018
בשעה  ,14:00אצל עו"ד אור ירקוני ,רח' שד' שאול המלך ,8
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26/07/2018
בשעה  ,12:00אצל ,עו"ד אור ירקוני ,רח' שד' שאול המלך ,8
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורן איילון ,מפרק

דניל טיוקבקין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

6665

נחת מועדון נופש ותיירות בע"מ

ד.א .גול ספורט בע"מ

(ח"פ )512606807

(ח"פ )513819839

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,02/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
גרוסמן ,מרח' הרב חן  ,4ירושלים ,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  ,15/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
אמסלם ,מרח' הבוצרים  ,15ראשון לציון ,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 ,13/05/2018
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 ,13/05/2018
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 גרוסמן ,מפרק

דוד אמסלם ,מפרק

קו באופק  -ייזום בניה ושיווק פרויקטים בר בע"מ

שולמית שוקרון שירותי ניהול ממוחשבים בע"מ

(ח"פ )513638361

(ח"פ )510991458

(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  ,25/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
לוי ,מרח' שלמה המלך  ,5ראשון לציון ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שולמית שוקרון ,מרח' שטמפפר  ,2נתניה ,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 ,13/05/2018
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 ,13/05/2018
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.

אליהו לוי ,מפרק

שולמית שוקרון ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

אי .אם פרויקטים ותיירות בע"מ

מסעדת הר תבור בע"מ

(ח"פ )514283506

(ח"פ )513731521

(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  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי
פררה ,מבית קשת  ,1למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מוחמד עדועי ,מטורעאן  ,1למפרק 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 ,13/05/2018
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 ,13/05/2018
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.

אלי פררה ,מפרק

מוחמד עדועי ,מפרק

ג.מ 2000 .שירותי טיהור בע"מ

או.ג'יי.אפ.יו מערכות שיווק בע"מ

(ח"פ )513046284

(ח"פ )513874586

(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  ,15/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמדר
מונטנה ,מרח' המצודה  ,27אזור ,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  ,25/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן
אלבז ,מרח' אילת  ,61תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/05/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/05/2018
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.

סמדר מונטנה ,מפרקת

אורן אלבז ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

6667

ש.נ - .קרוואנים ומבנים ניידים בע"מ

מאיר את מריו התזת בטון בע"מ

(ח"פ )515041309

(ח"פ )515073849

(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  ,25/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שלומית נרדיה ,מרח' שדה נחום  ,11ראשון לציון ,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  ,25/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר
אלבחר ,מרח' נטור  ,7ראשון לציון ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/05/2018
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.

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 ,13/05/2018
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.
מאיר אלבחר ,מפרק

שלומית נרדיה ,מפרקת

די.בי.איי ייעוץ בע"מ

(ח"פ )513659458

(ח"פ )513701144

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל
בראל ,מרח' פנחס חגין  ,1פתח תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/05/2018
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 בראל ,מפרק
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מאפיית רומן בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איליה
בורוכוב ,מרח' בנימין שמוטקין  ,19ראשון לציון ,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 ,13/05/2018
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.
איליה בורוכוב ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

פשירה י.ב .בע"מ

מ.ר .סער בע"מ

(ח"פ )514128313

(ח"פ )513600288

(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  ,15/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליעזר דותן ,מרח' ישעיהו הנביא  ,18מודיעין-מכבים-רעות,
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  ,15/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רז
רבינוביץ ,מרח' זליוונסקי  ,6כפר סבא ,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 ,13/05/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/05/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רז רבינוביץ ,מפרק

אליעזר דותן ,מפרק

שניצלים הסיבים בע"מ

בוידעם בע"מ

(ח"פ )514419019

(ח"פ )513780676

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי
ברנע ,מרח' הלוי  ,1פתח תקווה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי
טלית ,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.

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/05/2018
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 ,27/05/2018
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.

רועי ברנע ,מפרק

צבי טלית ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

6669

רול בר בע"מ

טנקו בע"מ

(ח"פ )514785195

(ח"פ )512059361

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אור
שמחון ,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  ,27/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
פז בית הלחמי ,מרח' פלי"ם  ,7חיפה ,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 ,27/05/2018
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 ,05/06/2018
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.

אור שמחון ,מפרק

פז בית הלחמי ,עו"ד ,מפרק

גוש עציון ( 25באר שבע) בע"מ

רחל אלוש ברנשטיין חברת עו"ד

(ח"פ )515660256

(ח"פ )515395382

(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  ,27/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן
גבאי ,מרח' שד' בן מימון  ,13ירושלים ,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  ,26/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל
קרן אלוש ברנשטיין ,מרח' עמוס  ,16רמת גן ,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 ,01/08/2018
בשעה  ,09:00אצל איתן גבאי ,משרד עורכי דין ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/08/2018
בשעה  ,17:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

איתן גבאי ,מפרק

רחל קרן אלוש ברנשטיין ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

מ.י.ל .פיתוח בע"מ

מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,26/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נחמיה קייקוב ,מרח' הקשת  ,42תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

(ח"פ )514822527
(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  ,27/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי
הדר ,מרח' שכ' האלונים  ,30כפר תבור ,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 ,13/05/2018
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.
אבי הדר ,מפרק

ביטוח אקטיבי סוכנות לביטוח כללי ( )2012בע"מ

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

לייבלה תקליטים והפקות בע"מ
(ח"פ )513471714
(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 ,26/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אופיר פדר ,מרח' יד חרוצים  ,19נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )514827682
(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  ,21/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נגה
רחמני ,מרח' האדמו"ר מרוז'ין  ,41בני 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/07/2018
בשעה  ,09:00אצל עו"ד יואב מוזר ,רח' דרך אבא הלל  ,12רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר פדר ,עו"ד ,מפרק

גופיבוטל ישראל בע"מ
(ח"פ )514885300
(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 ,21/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון
אפנשטיין ,מרח' המדע  ,7הרצליה ,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.
דורון אפנשטיין ,מפרק

נגה רחמני ,מפרק

החברה לניהול חניון ח.ח )2014( .בע"מ
(ח"פ )515052769
(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

ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

מור משאבי אי.טי .בע"מ
(ח"פ )513899211
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,21/03/2018
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את הלה
גלבוע ,מרח' המדע  ,7הרצליה ,למפרקת החברה.

בריגית עליזה תשובה ,מרח' גיבורי ישראל  ,7נתניה ,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.

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

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

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

הלה גלבוע ,מפרקת

בריגית עליזה תשובה ,עו"ד ,מפרקת

מיגליטו השקעות בע"מ

גידולים מפולפלים בע"מ

(ח"פ )514580117

(ח"פ )514863620

(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 ,22/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדוארדו
גנזבורג ,מרח' חיים יחיל  ,3באר שבע ,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 ,27/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
אורי הולצמן  ,מרח' מצדה  ,7בני ברק  ,5126112למפרק החברה.

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

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

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

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

אדוארדו גנזבורג ,מפרק

אורי הולצמן ,רו"ח ,מפרק

ד.עירון בע"מ

ישראפלסט אביזרי חשמל בע"מ

(ח"פ )511042178

(ח"פ )510590979

(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 ,20/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי
ברטה ,מרח' העמק  ,47גבעת אלה ,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 ,27/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
איתן ליברמן ,מרח' לבונטין  ,8תל–אביב-יפו  ,6511107למפרק
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.
רמי ברטה ,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.
איתן ליברמן ,עו"ד ,מפרק

כלנית הדרום  -חברה להשקעות בע"מ
(ח"פ )511794141
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,27/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
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קרדיודקס בע"מ
(ח"פ )512846106
(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 ,26/03/2018

ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אוהד אברהם סובול ,מרח' דרך בגין  ,52תל–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.
אוהד אברהם סובול ,עו"ד ,מפרק

רלוונטי מדיה ישראל בע"מ
(ח"פ )514406305
(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 ,22/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן ארז,
מרח' הגולן  ,67תל–אביב-יפו  ,6971620למפרק 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.
רונן ארז ,מפרק

שמואל אגרט בע"מ
(ח"פ )512845892
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,28/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רויטל זהבה גסט ,מרח' טוסקניני  ,1תל–אביב-יפו ,6407603
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.

תתכנס ביום  ,10/05/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' ארזים
 ,1נתיבות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ציון חנון סופר ,עו"ד ,מפרק

אפשטיין א.א .ענבל בע"מ
(ח"פ )514030535
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14/05/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' ארזים
 ,1נתיבות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ציון חנון סופר ,עו"ד ,מפרק

פברינגן בע"מ
(ח"פ )515361988
(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  ,10/05/2018בשעה  ,09:30אצל המפרק ,רח'
אחד העם  ,28תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אוריאל פרנק בובלי ,עו"ד ,מפרק

די אנד די יהלומים בע"מ
(ח"פ )512239146
(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  ,10/05/2018בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
דוד ארבוב ,מפרק

רויטל זהבה גסט ,עו"ד ,מפרקת

אסף  -כהן הנדסה בע"מ
(ח"פ )514673763
(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

ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

מדיק-מדיה (ירושלים) ( )1991בע"מ
(ח"פ )511570392
(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  ,15/05/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' רמב"ן
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 ,11ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

שלמה קהן ,עו"ד ,מפרק

ערי ברצלונה ( )1997ניהול בע"מ

קומפטי בע"מ

(ח"פ )512566159

(ח"פ )513497040

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10/05/2018בשעה  ,16:00אצל המפרק ,רח' הא
באייר  ,46תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16/05/2018בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח'
המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אנגלה איריס ירדני ,עו"ד ,מפרקת

חי הבר ,מפרק

ב.א לימודים והכשרה בע"מ

ויטו ישראל בע"מ

(ח"פ )515379881

(ח"פ )514389592

(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  ,26/06/2018בשעה  ,15:00אצל המפרק ,רח' האחים
מסלאויטה  ,3תל–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  ,13/05/2018בשעה  ,18:00אצל המפרק,
רח' שד' שאול המלך  ,39תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

אברהם סגמן ,מפרק

אסף יוסף טל ,עו"ד ,מפרק

איי.או .פי מולטימדיה בע"מ

קבוצת קוד סטאפ בע"מ

(ח"פ )512427626

(ח"פ )514078740

(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  ,10/05/2018בשעה  ,12:00אצל דרור ארבל ,רח'
נהר הירדן  ,263טל שחר ,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  ,27/05/2018בשעה  ,17:00אצל המפרק ,רחוב
ראשי ,עראבה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ניר אברהם כחלון ,עו"ד ,מפרק

עזמי שבאיטה ,עו"ד ,מפרק

דיזנהויז פלטינום תיירות בע"מ

 23שדרות דוד המלך בע"מ

(ח"פ )513917971

(ח"פ )510049885

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16/05/2018בשעה  ,11:00אצל המפרקת ,רח'
המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14/06/2018בשעה  ,14:00אצל המפרק ,רח'
יגאל אלון  ,65תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
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ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

החברה תחזור לפעילות ותגיש ד"ח שנתי עדכני לרשם
החברות.
אהוד לוי ,יושב ראש

איי.אן.סי אדוונסד ניורופרוטקטיב סיסטם בע"מ

בנין העשור בע"מ

אשר כהנא ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )512611286

(ח"פ )51-058151-5

(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  ,30/05/2018בשעה  ,12:00אצל המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רז לבנת ,עו"ד ,מפרק

ורה-טורס בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.5.2018בשעה  ,16.00אצל עו"ד שושנה שדה,
במשרד עורכי דין שדה ושות' ,רח' אופנהיימר  ,7רחובות ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
רבקה עמיעד ,מפרקת

פופר  -באר (ישראל) בע"מ

(ח"פ )512850124

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24/04/2018בשעה  ,10.00במשרד עו"ד
יואב פריינטי ,רח' אחד העם ( 28קומה  ,)2תל אביב.
על סדר היום :דוח על מצב עסקיה של החברה עם רשימת
נושיה ואומדן תביעותיהם ,ולמנות מפרק לחברה.
אמיר חסיד ,דירקטור

(ח"פ )51-212700-2
(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  ,8.5.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' סחרוב ,10
ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית גורביץ ,מפרק

ב .יפו בע"מ

מאגר שירותי רכב  -אשקלון בע"מ

(ח"פ )514090513

הודעה על כינוס אסיפת נושים

(ח"פ )51-092270-1

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24/04/2018בשעה  ,10.00במשרד עו"ד
יואב פריינטי ,רח' אחד העם ( 28קומה  ,)2תל אביב.

(בפירוק מרצון)

על סדר היום :דוח על מצב עסקיה של החברה עם רשימת
נושיה ואומדן תביעותיהם ,ולמנות מפרק לחברה.
אמיר חסיד ,דירקטור

איי.פי.אי .אינטראקטיב השקעות בע"מ
(ח"פ )514516301
(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול פירוק מרצון והסרת מינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה ,כי באסיפה הכללית של החברה
הנ"ל שהתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה החלטה לבטל את
ההחלטה מיום  02/11/2016על פירוקה מרצון של החברה ומינוי
המפרקת עו"ד שירלי דהן ,וכל סמכות שקנתה מעצם מנויה
הוסרה.

ילקוט הפרסומים  ,7749י"ג בניסן התשע"ח29.3.2018 ,

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  ,8.5.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הפנינים ,10
אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד עמנואל מוסקוביץ ,מפרק

מ .שניר  -א .באשא בע"מ
(ח"פ )51-411000-6
(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  ,8.5.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' אצ"ל ,1
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ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ציון באשא ,מפרק

בריגל יוסף בע"מ

הנ"ל תתכנס ביום  ,10.5.2018בשעה  ,16.00במשרדי המפרקת,
רח' מצדה  ,9מגדל בסר  ,3בני ברק ,טל'  ,03-6124505לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שלומית הראל-שוורץ ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-145349-0
(בפירוק מרצון)

ס.ט.י.מ.ד בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-338720-9

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.5.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' האשל ,5
כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

יוסף בריגל ,מפרק

אוביקול מערכות בע"מ
(ח"פ )51-467584-2

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.3.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק צוקר ,מרח' הכובשים ,35
זכרון יעקב ,למפרק החברה.
יצחק צוקר ,מפרק

שוק הדובדבן בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-325173-6

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  ,8.5.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' חלמיש ,5
ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא אלרעי ,מפרק

אדמיסו בע"מ

(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  ,15.5.2018בשעה  ,13.00במשרד המפרק ,רח' אלקודס,
מול בנק לאומי ,באקה אלגרבייה  ,3010000לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
סמיח לחאם ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-318137-0
(בפירוק מרצון)

קונטונדו ישראל בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-543493-4

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.5.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' חלמיש ,5
ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

גיא אלרעי ,מפרק

פלד ברהום בע"מ
(ח"פ )51-474925-8

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2018בשעה  ,12.00במשרד עורכת הדין טניה
לוין-כפיר ,רח' העצמאות  ,37חיפה ,רח' לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניב כפיר ,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
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