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הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ובהמשך להצעת ועדת
שירות המדינה בהחלטה מספר  ,2085מיום י"ט בשבט התשע"ח
( 4בפברואר  ,)2018קבעה הממשלה פטור מחובת המכרז
למשרות אמון בלשכת נשיאת בית המשפט העליון ,בהתאמה
למשרות האמון בלשכת מנכ"ל משרד ממשלתי כפי שפורסמו
בילקוט הפרסומים התשע"ג ,עמוד .3588
תקן והיקף משרות האמון בלשכת נשיאת בית המשפט
העליון ייקבעו על ידי נציבות שירות המדינה ,ועל העובדים
במשרות האמון יחולו הוראות פרק משנה  02.6לתקשי"ר.
כמו כן ,מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף  21לחוק ובהמשך
להצעת ועדת שירות המדינה ,לצורך הסדרת משרת ראש
מערך הדוברות וההסברה בהנהלת בתי המשפט (להלן -
המשרה) כמשרה מקצועית שהמינוי לה במכרז ,החליטה
הממשלה לפטור באופן חד–פעמי את המשרה מחובת המכרז
הקבועה בסעיף  19לחוק לצורך בחינת מינוי העובדת אשר
מועסקת במשרה זו משנת  2007כנושאת משרת אמון ,וזאת
בכפוף לתנאים האלה:

תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ג באדר התשע"ח ( 28בפברואר )2018
איילת שקד
		
(חמ -3-4386ה)1
שרת המשפטים

מינוי יושבת ראש לוועדת ההשגות
לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ב)( )1להחלטת מועצת מקרקעי
ישראל שמספרה  ,1304מיום ג' בכסלו התשע"ד ( 6בנובמבר
 ,)2013ובהסכמת יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל ,אני ממנה
את לאה רקובר ,עובדת המדינה הכשירה להיות שופטת של
בית משפט שלום ,ליושבת ראש נוספת לוועדת ההשגות לפי
הסעיף האמור.
תוקף המינוי לשנתיים וכל עוד המתמנה משמשת בתפקידה
כעובדת המדינה.
י"ג באדר התשע"ח ( 28בפברואר )2018
איילת שקד
		
(חמ -3-719ה)2
שרת המשפטים

מינוי פקיד הסדר

( )1המלצת הממונה על העובדת על המשך העסקתה בתפקיד;

לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

( )2עמידת העובדת בתנאי הסף של המשרה;
( )3בחינה לפני ועדת בוחנים ,בהרכב של מכרז פומבי.
כ"ד באדר התשע"ח ( 11במרס )2018
צחי ברוורמן
			
(חמ )3-274
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -חוק המינויים) ,ועל פי הצעת
ועדת שירות המדינה בהחלטה  ,2083מיום י"ט בשבט התשע"ח
( 4בפברואר  ,)2018החליטה הממשלה לפטור מחובת המכרז
הקבועה בסעיף  19לחוק המינויים משרות של עוזרי תפעול
במעון ראש הממשלה הרשמי ,שמספרן ייקבע בהתאם לכללים
הנהוגים בשירות המדינה ,ולהגדירן כמשרות אמון.
י"א באדר התשע"ח ( 26בפברואר )2018
צחי ברוורמן
			
(חמ )3-274
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לפקודת הסדר זכויות
במקרקעין [נוסח חדש] ,התשכ"ט ,11969-אני ממנה את שלמה
זלמן הייזלר ,לפקיד הסדר ,וקובעת כי אזור סמכותו יכלול את
אזורי הפעולה בכל הארץ.
המינוי יהיה בתוקף כל עוד המתמנה משמש בתפקידו
במשרד המשפטים.
י"ג באדר התשע"ח ( 28בפברואר )2018
		
(חמ )3-1437
איילת שקד
שרת המשפטים
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,13עמ' .293

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,מיניתי את עובדי
רשות האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה שלהלן ,לקציני
ביקורת הגבולות לעניין החוק:

מינוי ממלא מקום יושב ראש ועדת ערר
לפי חוק הטיס ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (39ב) לחוק הטיס,
התשע"א ,12011-בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות
בדרכים ,אני ממנה את עורך הדין שגיא סיון ,הכשיר להתמנות
לשופט של בית משפט שלום ,שהוא בעל ידע בדיני הטיס
ושאינו עובד המדינה ,לממלא מקום יושב ראש ועדת הערר
לפי החוק האמור.
1

1

יאנה דוכן

עקיבא וולטרס

טימור מישייב

אירה רוגוז'ין

יעקב אדלר

אלכס לטישב

דוד ירמייב

אריק שלטובסקי

מתן שמוניס

איתמר ברטי

נופית פז

אירית שושני

מעיין טובול

שירה אזולאי

ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

ס"ח התשע"א ,עמ' .830
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מורד ג'אבר

סלמאן נבואני

יבגני גודיר.
כ"ה באדר התשע"ח ( 12במרס )2018
אריה מכלוף דרעי
		
(חמ -3-284ה)4
שר הפנים

הודעה על מינוי קציני ביקורת הגבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,מיניתי את עובדי
רשות האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה שלהלן ,לקציני
ביקורת הגבולות לעניין החוק:
קארין וינברג

טלי ליברשטיין

מיכאל בקון

שני שמטובי

אמוץ אלקון

עידו בר און

עדי כהן

דויד אלמקייס

רעות אגיב

אליס גורודינסקי

טל וקסלבלט

רויטל ממצ'ין

בלהה בכר

ניב סול

נאיל חסון

איימן מסאלחה

בתי איילון

ינאל אסלאן

כ"ד בטבת התשע"ח ( 11בינואר )2018
		
(חמ -3-284ה)4
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

מינוי ממלא מקום נציג שר הפנים בוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור
לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת
שעה) ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א)(9א) לחוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) ,התשע"ד,12014-
אני ממנה את אלעד לב ,לממלא מקום נציגי בוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור.
תוקף המינוי מיום חתימתו וכל עוד המתמנה משמש בתפקידו
במשרד הפנים.
כ' בשבט התשע"ח ( 5בפברואר )2018
אריה מכלוף דרעי
		
(חמ )3-4917
שר הפנים
 1ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;750התשע"ה ,עמ' .216

הודעה בדבר מינוי חברים לוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מעלה חרמון
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (19א)( )2לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה מעלה חרמון:
1

אריה דן רוטשטיין

יוסף ברון

יהודה כהן

שי וינר.

מינוים 2של אוסמה זהוה ,דולאן אבו סאלח ,מועדאד זהר
אלדין וסלמאן בטחיש לחברים בוועדה האמורה  -בטלים.
תוקף המינוי מיום חתימתו.
כ"א באדר התשע"ח ( 8במרס )2018
		
(חמ -3-7ה)3
2

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים

י"פ התשע"א ,עמ' .6663

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי
לפי תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים) ,התשל"ח1978-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי תקנה (3ב) לתקנות
הביטוח הלאומי (מתנדבים) ,התשל"ח ,21978-אישרתי את
"ניצן  -כל גרעין שיקבל אור ומים (יובל) יוכל לפרוח" ע"ר ,כגוף
ציבורי לעניין סעיף  287לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב],
התשנ"ה.31995-
י' באדר התשע"ח ( 25בפברואר )2018
חיים כץ
		
(חמ -3-684ה)1
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
 2ק"ת התשל"ח ,עמ'  ;1983התשס"ב ,עמ' .1160
 3ס"ח התשנ"ה ,עמ' .207

מינוי ממלאת מקום נציג השר להגנת הסביבה
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (7א)( )2ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את סבטלנה שוסטרוב
לממלאת מקום נציגי בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז.
המינוי של העובדת יעמוד בתוקפו כל עוד היא משמשת
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.
ו' באדר התשע"ח ( 21בפברואר )2018
		
זאב אלקין
(חמ -3-7ה)2
השר להגנת הסביבה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

מינוי ממלא מקום נציג השר להגנת הסביבה בוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (7א)( )2ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את אידן זילברשטין,
לממלא מקום נציגי בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז.
המינוי של העובד יעמוד בתוקפו כל עוד הוא משמש בתפקידו
במשרד להגנת הסביבה.
ו' באדר התשע"ח ( 21בפברואר )2018
זאב אלקין
		
(חמ -3-7ה)2
השר להגנת הסביבה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ח ,עמ' .74

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

6807

עיקרי הוראות התכנית:

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין

( )1ייעוד שטחים לדרך מוצעת" ,מפגש דרך  -מסילה".

לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-
בהתאם לסעיף  24לחוק הדיינים ,התשט"ו , 1955-אני
מודיע על גמר כהונתו של הרב אליהו אברג'ל ,ראש אבות בית
הדין הרבני האזורי בירושלים ,ביום י"ח באדר התשע"ח ( 5במרס
 ,)2018עקב פרישתו לגמלאות.
1

כ"ח בשבט התשע"ח ( 13בפברואר )2018
דוד אזולאי
		
(חמ -3-403ה)9
השר לשירותי דת
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ח ,עמ' .431

( )2הטלת מגבלות בנייה קבועות וזמניות על שטחים סמוכים
לדרך המוצעת בתכנית.
( )3קביעת עקרונות בינוי ופיתוח לדרך ולשיקום נופי בשוליה.
( )4קביעת הוראות להסדרת נחל לכיש בתחום התכנית.
( )5קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה
ולצמצום מפגעים הנובעים מהתכנית.
( )6הגדרת מסמכי התכנון המפורט לפני ביצוע ותכולתם.
( )7הגדרת תנאים להרשאות למבני דרך.

מינוי מנהל שירותי ביקורת
לפי חוק לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי,
התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק לפיקוח על ייצוא של בעלי
חיים ושל תוצרת מן החי ,התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,אני
ממנה את מישל בלאיש ,מנהל השירותים הווטרינריים ,למנהל
שירותי ביקורת לעניין החוק האמור.
תוקפו של מינוי זה כל עוד המתמנה משמש במשרתו
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
י' בשבט התשע"ח ( 25בפברואר )2018
אורי אריאל
		
(חמ )3-1223
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשי"ז ,עמ' .44

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6ו–( )8לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי הוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,בישיבתה מס' 13/2017
מיום כ"ז באלול התשע"ז ( 18בספטמבר  ,)2017החליטה על
העברת תכנית לתשתית לאומית ,מס' 64א  -מחלף בני ברית
(להלן  -התכנית) ,להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה
להשגות הציבור.
מקום ותיאור התכנית :תכנית להקמת מחלף "בני ברית" במפגש
רחוב בני ברית עם רחוב המדע וכביש  41במבואות העיר ונמל
אשדוד .התכנית משלימה את תכנית תת"ל  46המאושרת
לכביש /41מחלף ניר גלים  -אשר נמצאת בשלבי תכנון מפורט
לפני ביצוע.
מטרת התכנית :שיפור הגישה לעיר אשדוד ולנמלי העיר
אשדוד (נמל היובל הקיים ונמל הדרום המתוכנן) תוך חיבור
למערך הכבישים "הרצל ב" המקודם על ידי חברת נמלי ישראל.
שיפורים אלה נדרשים עקב העלייה בהיקף הפעילות הנמלית
הצפוי לעת הקמת נמל הדרום ,וכשלי התנועה הקיימים בקטע
זה של כביש  41כיום.
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוזות :דרום ,מרכז;
מרחבי תכנון מקומיים :אשדוד ,שורקות.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
מרחב תכנון שורקות
חלק מגוש

חלקי חלקה

464

31 ,25 ,23 ,22 ,21

469

47 ,44

חלקה בשלמות
46 ,40 ,37

מרחב תכנון אשדוד
חלק מגוש

חלקי חלקה

465

36 ,35 ,33 ,31 ,17 ,12

469

49 ,47 ,38

2026

32

2029

25 ,24 ,19 ,18

2057

26,17 ,14 ,9

2299

5

2451

16

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
מקום הצגת התכנית :עותק שלם של התכנית נמצא במזכירות
הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות;
במשרדי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה דרום ומרכז
ובמשרדי הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה אשדוד
ושורקות .ניתן לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של
מינהל התכנון בכתובתhttp://mavat.moin.gov.il/MavatPS/ :
 Forms/SV3.aspx?tid=31&bid=30תחת החיפוש "איתור
תכנית וישות תכנונית"" >---תתל/46/א" " >---מסמכים".
וכן באתר האינטרנט של נתיבי ישראל בכתובתhttps://www. :
iroads.co.il/hafkada
המועד להגשת הערות והשגות :כל מעוניין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף  100לחוק להגיש
התנגדות לתכנית .הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,רשאי
להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך  60ימים מיום
פרסום הודעה זו בעיתונות ,לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה
של תשתיות לאומיות ,עם העתק למשרד הוועדה המחוזית

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

לתכנון ולבנייה במחוז דרום או מרכז .הפנייה לוועדה הארצית
תלווה בנימוק וביסוס טיעונים ותיעשה באמצעות טופס מקוון
בכתובת האינטרנט iplan.gov.il/hasagot_vatal :או בכתובת
הדוא"ל ti-tashtiyot@iplan.gov.il :או בכתב למשרדי הוועדה,
ותלווה בנימוק וביסוס הטיעונים (מומלץ להעביר עותק סרוק
וחתום לכתובת הדוא"ל  .)ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאין צורך
בצירוף תצהיר עורך דין .פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת
הדוא"ל לעיל .המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת הגשת
ההערות וההשגות .לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת
קשר :כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני ,טלפון.
עיון במסמכי התכנית :כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי
התכנית במשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
כתובת :רח' יפו  ,232ת"ד  ,36078ירושלים  ,94383טל'
 ,02-5312666דוא"ל;ti-tashtiyot@iplan.gov.il :
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום ,כתובת:
רחוב התקווה  4באר שבע  ,84100טל'  ,08-6263820דוא"ל:
 ,MiryamCo@iplan.gov.ilפקס;08-6263797 :
( )3הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ,כתובת :רח'
הרצל  ,91קריית הממשלה ,קומה ג' ,רמלה ,טל' ,08-9788444
דוא"ל ,SigalitPa@iplan.gov.il :פקס;08-9788418 :
( )4הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד ,כתובת :רח'
הגדוד העברי  ,10קומה  ,2אשדוד ,טל'  ,08-9568168פקס:
;08-8677810

החוצה תחומים עירוניים בנויים ומחבר בין תחמ"ש אור יהודה
לתחמ"ש בארות יצחק.
התוואי המוצע בתכנית זו ממוקם בצמוד מדרום לתוואי העתידי
המתוכנן של כביש  46ועובר ברובו בשטחים חקלאיים .הוא
מרחיב את הרצועה המאושרת כדי לאפשר התאמה של מיקום
עמודי החשמל לתכנון המעודכן של כביש  46המקודם במועצה
הארצית וכן למנוע פגיעה באזור מפותח נופית באור יהודה.
מטרת התכנית :הרחבת שטח מסדרון התשתיות לקווי חשמל
מתח עליון וכבלי חשמל במתח עליון שנקבע בתתל  61ב.
עיקרי הוראות התכנית:
( )1קביעת שטח למסדרון תשתיות עילי ותת–קרקעי לקווים
וכבלים במתח עליון.
( )2קביעת מגבלות על שימושי הקרקע בתחום התכנית.
( )3קביעת תנאים להקמת קו החשמל.
( )4קביעת הוראות סביבתיות לתקופת ההקמה וההפעלה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוזות :תל אביב ,מרכז;
מרחבי תכנון מקומיים :אור יהודה ,גלילית מחוז המרכז ,יהוד-
נווה אפריים.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
מרחב תכנון אור יהודה-אזור
חלק מגוש

חלקות בחלקן

6479

130 ,126 ,122 ,17 ,15 ,14

6482

125 ,119

6483

152 ,150 ,148 ,99 ,97 ,95

( )5הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שורקות ,כתובת :קיבוץ
גבעת ברנר (מתחם בית חלומותי לשעבר) ליד תחנת דלק
סד"ש ,טל'  ,08-9348940דוא"ל ,avna1@bezeqint.net :פקס:
.08-9419017
הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל
התכנוןhttp://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3. :
 aspx?tid=31&bid=30תחת החיפוש "איתור תכנית וישות
תכנונית"" >---תתל/46/א" " >---מסמכים".
כ"א בטבת התשע"ח ( 8בינואר )2018
אביגדור יצחקי
(חמ -3-697ה)3
ראש מטה הדיור הלאומי
ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6ו–( )8לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי הוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,בישיבתה מס' 17/2017
מיום ז' בטבת התשע"ח ( 25בדצמבר  ,)2017החליטה על העברת
תכנית לתשתית לאומית ,מס' /61ב - 1/קו מתח עליון  161ק"ו -
אור יהודה-בארות יצחק (תכנית משלימה)( ,להלן  -התכנית),
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור.
מקום ותיאור התכנית :התכנית מהווה השלמה לתת"ל 61
ב' ,שנועדה לאפשר העתקה של קו מתח עליון קיים  161ק"ו
1
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ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

מרחב תכנון יהוד-נווה אפרים
חלקות בחלקן

חלק מגוש

,73-71 ,53 ,39 ,38 ,33 ,28 ,17 ,16 ,7

6696

103 ,81-79 ,77
112 ,101 ,53 ,51 ,32 , 25 ,24 ,21 ,10

6697

מרחבי ,מחוז מרכז
חלקות בחלקן

חלק מגוש
6710

80 ,32

6696

82

6482

137 ,125 ,121 ,119 ,29-25

6483

154 ,152 ,150 ,148

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול ,במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
מקום הצגת התכנית :עותק שלם של התכנית ,נמצא במזכירות
הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות;
במשרדי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה תל אביב ומרכז
ובמשרד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אור יהודה ויהוד-
נווה אפריים .ניתן לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של
מינהל התכנון בכתובתhttp://mavat.moin.gov.il/MavatPS/ :
 ,Forms/SV3.aspx?tid=31&bid=30בעמודת "מספר" יש

6809

ללחוץ על התכנית המבוקשת "תתל/61/ב >--- "1/המסמכים
מופיעים בעמוד שנפתח ,ברשימה בשם "מסמכי התכנית" וכן
באתר האינטרנט של חברת חשמל בכתובתhttps://www.iec. :
.co.il/planning/pages/default.aspx
המועד להגשת הערות והשגות:
כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי
לפי סעיף  100לחוק להגיש התנגדות לתכנית ,הרואה את עצמו
נפגע על ידי התכנית ,רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו
לתכנית בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות ,לוועדה
הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,עם העתק
למשרד הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז תל אביב או
מרכז .הפנייה לוועדה הארצית תלווה בנימוק וביסוס טיעונים
ותיעשה באמצעות טופס מקוון בכתובת האינטרנטiplan.gov. :
 il/hasagot_vatalאו בכתובת הדוא"ל,ti-tashtiyot@iplan.gov.il :
או בכתב למשרדי הוועדה (מומלץ להעביר עותק סרוק וחתום
לכתובת הדוא"ל  .)ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאין צורך בצירוף
תצהיר עורך דין .פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל
לעיל .המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת הגשת ההערות
וההשגות .לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת קשר :כתובת
מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני ,טלפון.
עיון במסמכי התכנית:
כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי התכנית במשרדי הוועדות
הרשומות להלן ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
כתובת :רח' יפו  ,232ת"ד  ,36078ירושלים  ,94383טל'
 ,02-5312666דוא"ל;ti-tashtiyot@iplan.gov.il :
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב ,כתובת:
דרך מנחם בגין  ,125קומה  ,13ת"ד  ,7087תל אביב ,6107002
טל'  ,03-7632580דוא"ל ,HanitSh@iplan.gov.il :פקס:
;03-7632581
( )3הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ,כתובת :רח'
הרצל  ,91קריית הממשלה ,קומה ג' ,רמלה .טל' ,08-9788434
דוא"ל ,SigalitPa@iplan.gov.il :פקס;08-9788440 :
( )4הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אור יהודה ,כתובת:
שדרות אליהו סעדון ,ת"ד  ,30אור יהודה  ,60373טל'
 ,03-5388108פקס ;03-5337965
( )5הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-נווה אפריים,
כתובת :עיריית יהוד ,רח' מרבד הקסמים  ,6ת"ד  ,9748יהוד
 ,56100טל'  ,03-5391269דוא"ל.hanan@ye-mo.org.il :

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6ו–( )8לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי הוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,בישיבתה מס' 10/2017
מיום כ"ג בתמוז התשע"ז ( 17ביולי  ,)2017החליטה על העברת
תכנית לתשתית לאומית ,מספר  - 82תחנת כוח סולרית אתר
דימונה-דרום( ,להלן  -התכנית) ,להערות הוועדות המחוזיות
ופרסומה להשגות הציבור.
מקום ותיאור התכנית :התכנית מציעה הקמת מיתקן כוח גדול
לייצור אנרגיה סולרית מדרום מערב לעיר דימונה ובצמידות
לאזור התעשייה שלה ,בשטח שבין כביש מס'  25לדרך מס' ,204
המחברת בין דימונה וירוחם .שטח התכנית הוא כ– 6,000דונם.
התכנית תכלול את התשתיות הנדרשות להפעלת התחנה.
תחנת הכוח תופעל בטכנולוגיה פוטו–וולטאית ותאפשר ייצור
של כ– 500מגוואט.
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת אתר סולרי
כולל התשתיות הנדרשות להפעלתו ,לרבות תשתית להוצאת
החשמל ,באתר דימונה דרום.
עיקרי הוראות התכנית:
( )1ייעוד שטחים לתחנת כוח סולרית.
( )2קביעת ייעוד מיתארי למסילת ברזל ולמפגשי דרך-מסילה
אשר יאפשרו נגישות לאתר.
( )3קביעת הנחיות למזעור מפגעים סביבתיים במהלך ההקמה
והתפעול של המיתקן.
( )4קביעת תנאים למתן היתרי בנייה בתחום התכנית.
( )5קביעת הגמישויות לתוספת טכנולוגיה באתר.
( )6קביעת הנחיות למימוש האתר בשלבים ולהקמת תחנות
כוח בתחומו.
( )7קביעת הוראות המתירות ניצול מוקדם של חול בחלק
משטח האתר בהתאם לנספח חיצוב הנדסי והוראות.
להסדרת פני השטח לאחר הניצול המוקדם של החול.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :דרום .מרחבי תכנון
מקומיים :גלילית מחוז הדרום ,דימונה ורמת נגב.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
חלקי גוש

הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.
התכנון:
 aspx?tid=31&bid=30בעמודת "מספר" יש ללחוץ על התכנית
המבוקשת "תתל/61/ב >--- "1/ההודעה מופיעה ברשימה
בשם "מסמכי התכנית" תחת השם " >---נוסח פרסום להפקדה
בעיתונים".
י"ג באדר התשע"ח ( 28בפברואר )2018
אביגדור יצחקי
(חמ -3-697ה)3
ראש מטה הדיור הלאומי
ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות
1

6 810

מוסדר/לא מוסדר

חלקי חלקות

39073

מוסדר

2

100166

מוסדר

4, 3, 1

100167

מוסדר

3, 1

100256/1

מוסדר

1

999

לא מוסדר

לא מוסדר

400431

מוסדר

1

400432

מוסדר

1

400433

מוסדר

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול ,במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
מקום הצגת התכנית :עותק שלם של התכנית ,נמצא במזכירות
הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות;
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום ובמשרד
הוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה דימונה ורמת נגב .ניתן
לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.
בכתובת:
 .aspx?tid=31&bid=30בעמודת "מספר" יש ללחוץ על התכנית
המבוקשת "תתל >---"82 /המסמכים מופיעים בעמוד שנפתח,
ברשימה בשם "מסמכי התכנית".
המועד להגשת הערות והשגות:
כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי
שרשאי לפי סעיף  100לחוק להגיש התנגדות לתכנית ,הרואה
את עצמו נפגע על ידי התכנית ,רשאי להגיש את הערותיו
והשגותיו לתכנית בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו
בעיתונות ,לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות
לאומיות ,עם העתק למשרד הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
במחוז דרום .הפנייה לוועדה הארצית תלווה בנימוק וביסוס
טיעונים ותיעשה באמצעות טופס מקוון בכתובת האינטרנט:
 iplan.gov.il/hasagot_vatalאו בכתובת הדוא"לti-tashtiyot@ :
 iplan.gov.ilאו בכתב למשרדי הוועדה ,ותלווה בנימוק וביסוס
הטיעונים (מומלץ להעביר עותק סרוק וחתום לכתובת הדוא"ל
 .)ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאין צורך בצירוף תצהיר עורך דין.
פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל .המשיגים
יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת הגשת ההערות וההשגות.
לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת קשר :כתובת מגורים,
כתובת דואר אלקטרוני ,טלפון.
עיון במסמכי התכנית:
כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי התכנית במשרדי הוועדות
הרשומות להלן ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
כתובת :רח' יפו  ,232ת"ד  ,36078ירושלים  ,94383טל'
 ,02-5312666דוא"ל;ti-tashtiyot@iplan.gov.il :
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום ,כתובת:
רחוב התקווה  ,4באר שבע  ,84100טל'  ,08-6263820דוא"ל:
 ,MiryamCo@iplan.gov.ilפקס;08-6263797 :
( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דימונה ,כתובת:
שד' הנשיא ,מרכז מסחרי קומה ב'  -אגף הנדסה ,טל'
 ,08-6563180דוא"ל ,Handasa_Dimona@walla.com :פקס:
;08-6550323
( )4הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת נגב ,כתובת:
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת הנגב ,ד"נ חלוצה
 ,8551500טל'  ,08-6564102פקס.08-6564188 :
הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל
התכנוןhttp://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3. :
 aspx?tid=31&bid=30בעמודת "מספר" יש ללחוץ על התכנית
המבוקשת "תתל >--- "82 /ההודעה מופיעה ברשימה בשם

"מסמכי התכנית" תחת השם " >---נוסח פרסום להפקדה
בעיתונים".
כ"א בשבט התשע"ח ( 6בפברואר )2018
אביגדור יצחקי
(חמ -3-697ה)3
ראש מטה הדיור הלאומי
ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה להשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6ו–( )8לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ( 11965להלן  -החוק) ,כי הוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,בישיבתה מס' 01/2018
מיום כ"א בטבת התשע"ח ( 8בינואר  ,)2018החליטה על העברת
תכנית לתשתית לאומית ,מספר  - 85מיתקן פוטו-וולטאי,
תמנע( ,להלן  -התכנית) ,להערות הוועדות המחוזיות ופרסומה
להשגות הציבור.
מקום ותיאור התכנית :התכנית כוללת הקמת מיתקן פוטו-
וולטאי בהתאם להוראות תמ"א /10ד 10/ומאפשרת הקמת
מבנים ומיתקנים לייצור חשמל ואבזרים הקשורים בהם ,קווי
מיתקני תשתיות ,מיתקני עזר ,מיתוג והשנאה ,ממירים ,גדרות,
שערים ודרכים תפעוליות .המיתקן יחובר למערכת ההולכה
באמצעות תחמ"ש שיוקם בתחום התכנית .המיתקן עתיד לקום
על שטח כולל (ברוטו) של כ– 1,210דונם ,בערבה הדרומית,
בתחום המועצה האזורית חבל אילות ,סמוך לכביש  ,90דרומית
ליישוב אליפז ובצמוד לכניסה למכרות תמנע.
מטרת התכנית :הקמה והפעלה של מיתקן פוטו-וולטאי לייצור
אנרגיה מתחדשת בהספק של כ– 60מגוואט באזור תמנע
וחיבורו למערכת הולכת החשמל הארצית.
עיקרי הוראות התכנית:
( )1קביעת מסגרת תכנונית להקמת מיתקן פוטו-וולטאי
והתשתיות הנלוות לו.
( )2קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.
( )3קביעת הוראות בנייה ופיתוח.
( )4קביעת הנחיות למזעור מפגעים סביבתיים וכן הנחיות
נופיות וחקלאיות לעת ההקמה ,התפעול השוטף והפירוק.
( )5קביעת השלבים וההתניות לביצוע.
( )6קביעת התנאים למתן היתר בנייה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :דרום .מרחב תכנון
מקומיים :חבל איילות.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:
מרחב תכנון חבל אילות ,חלק מגוש מוסדר  ,39114חלקי חלקה .7
הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
מקום הצגת התכנית :עותק שלם של התכנית ,נמצא
במזכירות הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות
לאומיות; במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום
1

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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ובמשרד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל איילות .ניתן
לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון
בכתובתhttp://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3. :
 aspx?tid=31&bid=30בעמודת "מספר" יש ללחוץ על התכנית
המבוקשת "תתל >---"85 /המסמכים מופיעים בעמוד שנפתח,
ברשימה בשם "מסמכי התכנית".
המועד להגשת הערות והשגות:
כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר וכל מי
שרשאי לפי סעיף  100לחוק להגיש התנגדות לתכנית ,הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו
לתכנית בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו בעיתונות,
לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
עם העתק למשרד הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז
דרום .הפנייה לוועדה הארצית תלווה בנימוק וביסוס טיעונים
ותיעשה באמצעות טופס מקוון בכתובת האינטרנטiplan.gov. :
 il/hasagot_vatalאו בכתובת הדוא"לti-tashtiyot@iplan. :
 gov.ilאו בכתב למשרדי הוועדה (מומלץ להעביר עותק סרוק
וחתום לכתובת הדוא"ל  .)ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאין צורך
בצירוף תצהיר עורך דין .פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת
הדוא"ל לעיל .המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת הגשת
ההערות וההשגות .לצורך כך יש לציין פרטים מלאים ליצירת
קשר :כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני ,טלפון.
עיון במסמכי התכנית:
כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי התכנית במשרדי הוועדות
הרשומות להלן ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
כתובת :רח' יפו  ,232ת"ד  ,36078ירושלים  ,94383טל'
 ,02-5312666דוא"ל;ti-tashtiyot@iplan.gov.il :
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום ,כתובת:
רחוב התקווה  ,4באר שבע  ,84100טל'  ,08-6263820דוא"ל:
 ,MiryamCo@iplan.gov.ilפקס;08-6263797 :
( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חבל אילות ,כתובת:
מועצה אזורית חבל אילות ,ד"נ אילות ,טל' ,08-6355801/819
דוא"ל ,agi@eilot.org.il :פקס.08-6355800 :
הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל
התכנוןhttp://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3. :
 aspx?tid=31&bid=30בעמודת "מספר" יש ללחוץ על התכנית
המבוקשת "תתל >--- "85 /ההודעה מופיעה ברשימה בשם
"מסמכי התכנית" תחת השם " >---נוסח פרסום להפקדה
בעיתונים".
י"ג באדר התשע"ח ( 28בפברואר )2018
אביגדור יצחקי
(חמ -3-697ה)3
ראש מטה הדיור הלאומי
ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :מלון עין גב  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006298-4 :

6 812

המען :עין גב ,ד"נ עמק הירדן.
תאריך רישום :י"א באדר התשע"ח ( 26בפברואר .)2018
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :מתיישבי שדה אילן  -אגודה שיתופית
להתיישבות קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57-006299-2 :
המען :שדה אילן ,ד"נ גליל תחתון .1526000
תאריך רישום :י"א באדר התשע"ח ( 26בפברואר .)2018
סוג ראשי :חקלאות
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
( )3שם האגודה :תיירות בית הערבה  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-006300-8 :
המען :ד"נ ערבות הירדן .90687
תאריך רישום :י"א באדר התשע"ח ( 26בפברואר .)2018
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )4שם האגודה :אצולת לוחמי הגיטאות  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006301-6 :
המען :לוחמי הגיטאות ,ד"נ גליל מערבי .22803
תאריך רישום :י"א באדר התשע"ח ( 26בפברואר .)2018
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )5שם האגודה :בית הערבה תמרים אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-006304-0 :
המען :ד"נ ערבות הירדן .9068700
תאריך רישום :י"ט באדר התשע"ח ( 6במרס .)2018
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
י"ט באדר התשע"ח ( 6במרס )2018
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות
( )1הואיל וביום  1.11.2017ניתן צו לפירוק האגודה מתיישבי
בן זכאי אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ ,מס'
אגודה  ,57-004293-7וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,7618התשע"ח ,עמ'  ,1281והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,8.4.2018ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
( )2הואיל וביום  29.10.2017ניתן צו לפירוק האגודה אל נבעאת
 אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בגוש חלב בע"מ,מס' אגודה  ,57-004415-6וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,7618התשע"ח ,עמ'  ,1281והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,8.4.2018ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
כ"ג בניסן התשע"ח ( 8באפריל )2018
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
קרדיוגל בע"מ
(ח"פ )513933036
(בפירוק מרצון)

דריאנגל נכסים בע"מ
(ח"פ )51-250833-4
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2018בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,רח' אבא
הלל  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רמי בלומנפלד ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

טי אנד גו  -טרייטל ווטר און ליין בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15/5/2018בשעה  ,16:00אצל קצנל דימנט עורכי
דין ,רח' מדינת היהודים  ,89הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-463162-1

עינת קצנל ,עו"ד ,מפרקת

מ.ח.ר בית מאפה בע"מ
(ח"פ )51-304643-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.5.2018בשעה  ,10.00ברח' זלמן שניאור ,5/3
רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדי אנוך ,עו"ד ,מפרקת

רנטהאב גרופ בע"מ
(ח"פ )51-529338-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2018בשעה  ,17.00אצל המפרקת ,רח' אלופי
צה"ל  ,20חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דיקלה ישראל ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.5.2018בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח'
מונטיפיורי  ,41תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארנון לנדה ,עו"ד ,מפרק

אידיאל דקור בע"מ
(ח"פ )51-382145-4
(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  ,22.3.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יואל צייטלין ,ת"ד  ,18003ירושלים  ,9118001טל' ,050-7299272
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.5.2018
בשעה  ,11.00אצל בעל החברה ,רח' הרב מן ההר  ,5/1ירושלים,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יואל צייטלין ,עו"ד ,מפרק
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מעדני בשר טוגרה בע"מ
(ח"פ )51-487355-3
(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  ,15.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מישל חזן ,משד' שאול המלך  ,35בית אמריקה ,תל אביב ,טל'
 ,050-9009901למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.5.2018
בשעה  ,12.00במשרד 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.
מישל חזן ,עו"ד ,מפרק

שחקים רואים רחוק מ.ב בע"מ

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נחמיה קייקוב ,מרח'
הקשת  ,42תל 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.
נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

א"י להתיישבות חקלאית בע"מ
(ח"פ )52-000941-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקות
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפת נושים ובאסיפה
כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום
 ,16.2.2010התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד לריסה קליימן ,מרח' ערבה" ,בית ענבל" ,קרית שדה
התעופה נתב"ג  ,70100ואת עו"ד לאה וייס ,מרח' המלך ג'ורג'
 ,48ירושלים ,למפרקות החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקות הנ"ל.

(ח"פ )51-467695-6

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

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

כל לווה לשעבר של החברה שמסיבה כלשהיא לא ביקש
לשחרר בטוחות שניתנו לחברה להבטחת פירעון הלוואותיו
(כגון :שעבודים ,משכונות ,התחייבויות של מינהל מקרקעי
ישראל לרישום משכנתה ,משכנתאות ,ערבויות) (להלן -
הבטוחות) ,והלוואותיו נפרעו לשביעות רצונה של החברה,
מתבקש בזאת לפנות בכתב למפרקות הנ"ל ,עד יום ,30.4.2010
בבקשה לשחרור הבטוחות בצירוף אסמכתאות רלוונטיות,
המעידות כי הבטוחות עדיין רשומות .לווה כנ"ל ,שלא יפנה
אל המפרקות בתוך המועד האמור ,מוזהר בזאת כי מסמכי
הבטוחות שניתנו על ידו לא יישמרו ואף יושמדו כחלק מחיסול
הארכיב של החברה ,בכפוף לכל דין.

(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  ,22.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר
בוכניק ,מרח' קפסטט  ,12אשקלון ,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 ,22.5.2018
בשעה  ,18.00אצל 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 בוכניק ,מפרק

ורה-טורס בע"מ
(ח"פ )51-285012-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.3.2018התקבלה החלטה
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לריסה קליימן ,עו"ד לאה וייס ,עו"ד
		
מפרקות
			

א"י להתיישבות חקלאית בע"מ
(ח"פ )52-000941-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על החלפת 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  ,13.4.2011התקבלה החלטה להחליף
את מפרקת החברה שמונתה בעבר ,עו"ד לאה וייס ,שהתפטרה
מתפקידה ,ולמנות תחתיה את עו"ד בשמת שלוש ,מרח' המלך
ג'ורג'  ,48ירושלים ,למפרקת החברה ,באופן שלצד מפרקת החברה
עו"ד לריסה קליימן ,תכהן המפרקת עו"ד בשמת שלוש.
לריסה קליימן ,עו"ד לאה וייס ,עו"ד
		
מפרקות
			

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

י.כ.ש .מרקטינג בע"מ
(ח"פ )51-519221-9
(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  ,12.3.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי,
מרח' קויפמן  ,2תל אביב ,טל'  ,03-6091282למפרקת 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.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

י.כ.ש .מרקטינג בע"מ
(ח"פ )51-519221-9
(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  ,19.5.2018בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' קויפמן
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

סיסטם רהיטים בע"מ
(ח"פ )51-318830-0
(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  ,12.3.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רקפת דובריש לוי,
מרח' קויפמן  ,2תל אביב ,טל'  ,03-6091282למפרקת 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.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

סיסטם רהיטים בע"מ
(ח"פ )51-318830-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

תתכנס ביום  ,19.5.2018בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' קויפמן
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רקפת דובריש לוי ,עו"ד ,מפרקת

סקייליין מרקטינג בע"מ
(ח"פ )51-549940-8
(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  ,11.3.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בועז קטנוב ,מרח'
הבונים  ,2רמת גן ,טל'  ,03-5753707למפרק 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.
בועז קטנוב ,עו"ד ,מפרק

סקייליין מרקטינג בע"מ
(ח"פ )51-549940-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.6.2018בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
הבונים  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בועז קטנוב ,עו"ד ,מפרק

אפרטיו דאטה בע"מ
(ח"פ )515454007
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ניצן שמואלי ,מרח' רמב"ן  ,24ירושלים ,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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/06/2018
בשעה  ,14:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ניצן שמואלי ,עו"ד ,מפרק

נ.א.ו סמי נכסים בע"מ
(ח"פ )512717836
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמי
עבודי ,מרח' מנחם אוסישקין  ,2פתח תקווה  ,4717100למפרק
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 ,15/08/2018
בשעה  ,09:00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
סמי עבודי ,מפרק

י.ט.ש .שמחה נכסים בע"מ
(ח"פ )512717828
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי
עבודי ,מרח' אודם  ,11פתח תקווה  ,4951794למפרק 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 ,15/08/2018
בשעה  ,09:00במשרדי החברה ,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.
רמי עבודי ,מפרק
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מתכת נ.ד.ע בע"מ
(ח"פ )514410828
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,09/08/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גנאדי
זכרוב ,מרח' ז'בוטינסקי  ,112רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23/05/2018
בשעה  ,14:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גנאדי זכרוב ,מפרק

יורוברנד בע"מ
(ח"פ )514790328
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,09/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחף
בנטוב ,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 ,10/06/2018
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.
שחף בנטוב ,מפרק

שבילים במדבר בע"מ
(ח"פ )515369254
(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

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בועז
עוז ,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 ,10/06/2018
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.
בועז עוז ,מפרק

פ.ט .סופר גרופ  2013בע"מ
(ח"פ )514152842
(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  ,03/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אילנית פרץ ,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 ,03/06/2018
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.
אילנית פרץ ,מפרקת

לי-אל טקס בע"מ
(ח"פ )513482885
(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  ,03/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי
סייג ,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.

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,03/06/2018
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.
יוסי סייג ,מפרק

לי-אל אופנה בע"מ
(ח"פ )513591636
(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  ,03/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי
סייג ,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 ,03/06/2018
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.
יוסי סייג ,מפרק

מתודה-אסטרטגיה עסקית בע"מ
(ח"פ )513460568
(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  ,03/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני
ענבר ,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 ,03/06/2018
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.
רוני ענבר ,מפרק
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אמן אור בע"מ
(ח"פ )514971670
(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  ,05/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אור
רחל רובין ,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 ,05/06/2018
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.
אור רחל רובין ,מפרקת

פיור אנד קיור בע''מ
(ח"פ )515395242
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,09/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון
פוטרמן ,מרח' בני ברמן  ,1נתניה ,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 ,09/08/2018
בשעה  ,10:00אצל אנגל בקשי ,רח' המסגר  ,1רעננה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אהרון פוטרמן ,מפרק

אס.אייץ .אר מובייל בע"מ
(ח"פ )514783380
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר
אהרן ,מרח' חדרה  ,26פתח תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23/07/2018
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.
שחר אהרן ,מפרק

קונסולוב בע"מ
(ח"פ )513261891
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,09/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון
זנדבנק ,מרח' יגאל אלון  ,53תל–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 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 ,09/08/2018
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.
ינון זנדבנק ,מפרק

שירן.אר.אקס .בע"מ
(ח"פ )512602673
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אהרן צאל ,מרח' בר כוכבא  ,23בני 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.

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,08/08/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' מצדה  ,7בני ברק ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אהרן צאל ,עו"ד ,מפרק

י.ג .מעדני המלך בע"מ
(ח"פ )514759117
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבי
דיין ,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 ,30/05/2018
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.
גבי דיין ,מפרק

ביז ווי בע"מ
(ח"פ )515332583
(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  ,20/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר
שכנר ,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 ,30/05/2018
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.
אמיר שכנר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

תמלימר  -הנדסה תכנון וייזום בע"מ
(ח"פ )513394452
(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  ,10/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אדם יוסף אלימלך ,מרח' חומה ומגדל  ,16תל–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 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 ,03/06/2018
בשעה  ,16:00במשרד עו"ד אביאל רומנוב ,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.
אדם יוסף אלימלך ,מפרק

אוסקר אברהם אחזקות בע"מ
(ח"פ )513743997
(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  ,10/04/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנינה
אוסקר ,מרח' צפצפה  ,8דימונה ,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 ,12/08/2018
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.
פנינה אוסקר ,מפרקת

אור אליעז חברה למסחר והשקעות בע"מ
(ח"פ )512165176
(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
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מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,08/04/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רן
אביר ,מרח' הבילוים  ,3גדרה ,למפרק החברה.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהושע ביץ ,רו"ח ,מפרק

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

פינישרס קלאב בע"מ

מייקרס וורק בע"מ
(ח"פ )515246304
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )515298750
(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 ,08/04/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין
וינר ,מרח' פועלי צדק  ,2ירושלים ,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 ,25/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניב
רביב ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו  ,61330למפרק 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.
בנימין וינר ,מפרק

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

רינת נהון עיצובים בע"מ

טריפל איי .אר .בע"מ
(ח"פ )515246247
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )514923184
(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 ,08/04/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל
וולקוביץ ,מתובל  ,2013600למפרק 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 ,25/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניב
רביב ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו  ,61330למפרק 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.
גל וולקוביץ ,עו"ד ,מפרק

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

קורנרסטון רילאסטייט מנג'מנט ק.פ .בע"מ

א .ירסקי בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )512694308

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 ,09/04/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עופר פילהבר ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,למפרק 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 מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27/03/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יהושע ביץ,
מרח' התע"ש  ,20כפר סבא  ,4442520למפרק החברה.
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(ח"פ )514807874
(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.

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

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

סטודיו פרימיירה בע"מ
(ח"פ )515183218
(בפירוק מרצון)

לרסנט בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(ח"פ )514946359
(בפירוק מרצון)

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 ,08/04/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורית סער ,מרח' יריחו  ,1אשקלון  ,7859503למפרקת החברה.

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 ,29/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
סופר ,מרח' יבנה  ,66רמת השרון ,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.
אליהו סופר ,מפרק

מגן גלוון באבץ חם בע"מ
(ח"פ )510379753
(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 ,08/04/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
קורן ,מרח' שושנה דמארי  ,13רעננה ,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.
אורי קורן ,מפרק

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

נ.ש.א עוז יזמות ופרויקטים בע"מ
(ח"פ )515197424
(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 ,22/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר
זהבי ,מרח' יוסף צבי מלר  ,16גדרה  ,7041516למפרק 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.
עופר זהבי ,מפרק

ג.ע.צ.ת תמרין ( )2011עבודות בניה בע"מ
(ח"פ )514551589

רגוט בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )512511411
(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 ,09/04/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסף יוסף כהן ,מרח' המייסדים  ,4נתניה ,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.
אסף יוסף כהן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

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 ,09/04/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אהרן צאל ,מרח' בר כוכבא  ,23בני 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.
אהרן צאל ,עו"ד ,מפרק
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אינסטרקטור זון בע"מ

הוטל-ליין ייזום וניהול ( )1996בע"מ

(ח"פ )515427227

(ח"פ )512420258

(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 ,08/04/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר
סלע ,מרח' המדע  ,8רחובות ,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 ,04/04/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שי יוסף אולשביצקי ,מרח' פורצי כלא עכו  ,24נהריה ,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.
אופיר סלע ,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.
שי יוסף אולשביצקי ,עו"ד ,מפרק

כספי המרות בע"מ

ב.ש.ר.מ.

(ח"פ )514348549

(ח"פ )515746261

(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 ,08/04/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
בוימגארטען ,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.
יוסף בוימגארטען ,מפרק

(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 שיטרית
בכור ,מרח' שושנים  ,1רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שיטרית בכור ,מפרק

קונסטה בע"מ

אפיריטי בע"מ

(ח"פ )514621390
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )515068088

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

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 ,09/04/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי
דורון ,מרח' הכרמל  ,4גני תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלי דורון ,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 ,09/04/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא
סלומון ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–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.
גיא סלומון ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

תורמסע נסיעות ונופש בע"מ

א עזאם  -יעקוב חברה להנדסה בנאית

(ח"פ )511013161

(ח"פ )512296690

(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 ,26/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צפרי
שלמה חייקים ,מרח' ש בן ציון  ,39רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30/05/2018בשעה  ,13:00אצל המפרק ,רח'
כנסיה קתולית אעבלין  ,1041אעבלין ,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.
צפרי שלמה חייקים ,מפרק

עלאא עוויד ,עו"ד ,מפרק

א.א שריר ייזום וניהול פרוייקטים בע"מ
(ח"פ )512298639
(בפירוק מרצון)

ישדל בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(ח"פ )513647107
(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 ,22/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרורה
כהנא שפירא ,מרח' שרה אמנו  ,124מודיעין-מכבים-רעות,
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.
דרורה כהנא שפירא ,מפרקת

מיכל ואבינועם זהבי נכסים בע"מ
(ח"פ )512780529

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23/05/2018בשעה  ,15:00אצל המפרקת ,רח'
בית הפועלים  ,6רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ליאת ימין יהושע ,עו"ד ,מפרקת

אור אליעז חברה למסחר והשקעות בע"מ
(ח"פ )512165176
(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  ,05/06/2018בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח'
הבילוים  ,3גדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

רן אביר ,עו"ד ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,10/04/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא
לרנר ,מרח' דיזנגוף  ,205תל–אביב-יפו  ,6311504למפרק 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 לרנר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

יזמות יעקב מהגר-משה אסוס בע"מ
(ח"פ )515089365
(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  ,10/06/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
אחיה השילוני  ,5בית שמש ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יעקב מהגר ,מפרק
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אמנטרק בע"מ

טוקולה בע"מ

(ח"פ )514573823

(ח"פ )514300243

(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  ,23/05/2018בשעה  ,14:00אצל המפרק,
רח' התע"ש  ,20כפר סבא ,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  ,31/05/2018בשעה  ,10:00במשרד עו"ד בנאי
עזריאל שטרן ,רח' הרכבת  ,58מגדל אלקטרה סיטי ,קומה ,14
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יהושע ביץ ,מפרק

עידן בר ,מפרק

טי.ווי.פי בנד בע"מ

גידולים מפולפלים בע"מ

(ח"פ )514658947
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514863620

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(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  ,23/05/2018בשעה  ,11:00אצל קהירי ושות',
משרד עורכי דין ,רח' הרכבת  ,58תל–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  ,24/05/2018בשעה  ,12:00אצל רוזנבלום ,הולצמן,
רו"ח ,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.

מרדכי קהירי ,עו"ד ,מפרק

אורי הולצמן ,רו"ח ,מפרק

פרו-איל חברת נאמנות בע"מ

צביעת רהיטים וקיים בע"מ

(ח"פ )511702607

(ח"פ )514681386

(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  ,23/05/2018בשעה  ,10:00אצל ארונסון רונקין
נור אייל ,משרד עורכי דין ,רח' שד' דוד המלך  ,1תל–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  ,21/06/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' בר
כוכבא  ,23קומה  ,14בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אלן אברהם ארונסון ,מפרק

אהרן צאל ,עו"ד ,מפרק

מוסך חירות בע"מ

א .ירסקי בע"מ

(ח"פ )511540247

(ח"פ )512694308

(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  ,28/05/2018בשעה  ,14:30אצל המפרק,
רח' התע"ש  ,20כפר סבא ,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  ,29/05/2018בשעה  ,16:00אצל עורך הדין שי
גרינולד ,רח' שד' משה גושן  ,16קריית מוצקין ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
גסאן עבוד ,מפרק

יהושע ביץ ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

פ.ז.ג.ר חברה להשקעות ופיתוח בע"מ

אינסטרקטור זון בע"מ

(ח"פ )510936669

(ח"פ )515427227

(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  ,24/05/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' קרן
היסוד  ,25רעננה ,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  ,29/05/2018בשעה  ,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.

אליעזר זר חן ,מפרק

אופיר סלע ,מפרק

סטודיו פרימיירה בע"מ

קמיסמו בע"מ

(ח"פ )515183218

(ח"פ )514824788

(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  ,31/05/2018בשעה  ,08:00אצל המפרקת ,רח'
יריחו  ,1ת"ד  ,485אשקלון ,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  ,25/05/2018בשעה  ,13:00אצל שבלת ושות' ,רח'
ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אורית סער ,עו"ד ,מפרקת

ליאת ויגדור ,עו"ד ,מפרקת

נירים החברה הישראלית לחיטוי קרקעות בע"מ

מדקן

(ח"פ )513267716

(ח"פ )514218858

(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  ,24/05/2018בשעה  ,10:00במשרד ד"ר י.
וינרוט ושות' ,רח' ויצמן  ,14תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27/05/2018בשעה  ,10:00אצל שבלת ושות' ,רח'
ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אמיר שויצקי ,עו"ד ,מפרק

ליאת ויגדור ,עו"ד ,מפרקת

רילטון מסחר ישראל בע"מ

כספי המרות בע"מ

(ח"פ )515025021

(ח"פ )514348549

(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  ,30/05/2018בשעה  ,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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25/05/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
קרליבך  ,13תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ירון לביא ,עו"ד ,מפרק

יוסף בוימגארטען ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,
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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.

רב-סורג בע"מ
(ח"פ )51-286046-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.6.2018בשעה
 ,10.00אצל מיכאל שמעוני ,מושב עבדון  ,19לשם 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  ,20.5.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דרך מנחם
בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חומוס בשר בע"מ

יוסף גיא מוסרי ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-504973-2

מונביל אחזקות ( )1998בע"מ
(ח"פ )51-267612-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,יורם דוכובנה,
רח' דגניה  ,14שערי תקווה  ,4481000לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

מתן י .מערכות ( )1991בע"מ
(ח"פ )51-159099-4
(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  ,10.00אצל המפרק ,יורם דוכובנה,
רח' דגניה  ,14שערי תקווה  ,4481000לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

רשתות ותעלות בע"מ
(ח"פ )51-328918-1
(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  ,2.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז איתמר ,מרח' יפה נוף  ,9עכו  ,24721טל' ,050-5283239
למפרק החברה.

לירז איתמר ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.3.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון משאלי,
אצל משרד עורכי הדין חכם את אור-זך ,רח' יששכר  ,5קריית
מוצקין ,טל'  ,04-8730230פקס'  ,04-8706535למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו
כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.6.2018
בשעה  ,12.00במשרד עורכי הדין חכם את אור-זך ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון משאלי ,מפרק

אבשלום צפניה ובניו  -שרותים בע"מ
(ח"פ )51-175734-6
(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  ,20.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסי דרור ,מרח' אושיסקין  ,9רמת השרון ,טל' ,09-8800244
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.6.2018
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי דרור ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7758כ"ו בניסן התשע"ח11.4.2018 ,

צ'ין רובסקי שווק בע"מ
(ח"פ )51-474612-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.3.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אילנה מליחי ,מרח' בנימין  ,12רחובות ,טל' ,050-2542040
למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.7.2018
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.
שלמה נחמיאס ,מפרק

ארתור אדריכלות ועיצוב פנים בע"מ
(ח"פ )51-419284-8

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.7.2018בשעה
 ,10.00במשרדי ויזל את מליחי ,עורכי דין ,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.
אילנה מליחי ,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  ,13.3.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסף וקנין ,מרח' מנורת המאור  ,3תל אביב ,טל' ,03-5102200
למפרק החברה.

(ח"פ )51-513712-3
(בפירוק מרצון)

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.

לאבקון בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.3.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי בר,
מרח' זבולון המר  ,4ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.7.2018
בשעה  ,9.00במשרדי לבקון ,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.
רמי בר ,מפרק

אופנת אביבה בע"מ
(ח"פ )51-126152-1
(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  ,26.3.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה נחמיאס,
מרח' חיל השריון  ,5ראשון לציון ,טל'  ,050-5616820למפרק החברה.
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(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.7.2018
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.
אסף וקנין ,עו"ד ,מפרק

פיסיג'י מחשבים בע"מ
(ח"פ )51-449969-8
(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  ,16.3.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל
הרצברג ,מרח' הזמיר  ,16מבשרת ציון  ,9079516טל' ,052-2538312
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
בשעה  ,10.00אצל משרד י .ריכטר ,יוגב ושות' ,רח' אגריפס ,42
קומה  ,3ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל הרצברג ,עו"ד ,מפרק

6827

א.ד.י הייטק השקעות בע"מ

חקלאות ל.ד .בע"מ

(ח"פ )51-254659-9

(ח"פ )51-216010-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.2.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד תומר יובל שמחוני,
משד' הגעתון  ,28ת"ד  ,398נהריה  ,2210301למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.3.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון לזר ,ממשק  ,14מושב
דקל  ,8549200למפרק 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.

תומר יובל שמחוני ,עו"ד ,מפרק

שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

שם החייב
עליזה דרעי
ריאד גאנם
מריאנה ז'יטוב
רחמים בשן
קארין ניצן
אלברט איגאדי
ולדימיר
שופיקוב
משה בן יעקב
איגור שטני
שולמית מירי
ללוש (שרוטר)

כתובת
דרך עכו ,7/5
קריית מוצקין
באקה אל גרביה
שני אליהו ,4/14
אשקלון
הרי יהודה ,76/2
גני תקווה
ירושלים ,13/2
נתניה
שד' בן אבי ,44
נתניה
לוי אשכול ,16
רעננה
נחל פולג ,1
צור יצחק
רמז דוד  ,93צפת
משעול החרצית 3
קרני שומרון

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל שבה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל מסלול
הדיון
לחוק
מספר התיק
הפטר
28/06/2018
22/06/2018 299210094
קריות

לשכת ההוצאה
לפועל שבה
מתקיים הדיון
קריות

שעת
הדיון
10:00

קריות
באר שבע

27/06/2018 1299545124
04/07/2018 1499692125

12/07/2018
13/09/2018

קריות
באר שבע

10:30
11:00

נתניה

09/07/2018 1799862136

06/09/2018

ראשון לציון

11:30

נתניה

09/07/2018 1699664098

06/09/2018

ראשון לציון

10:30

נתניה

09/07/2018 5034091014

06/09/2018

ראשון לציון

09:30

תל אביב

26/06/2018 5103340415

18/12/2018

תל אביב

10:00

תל אביב

27/06/2018 0199613333

18/12/2018

תל אביב

11:00

תל אביב
תל אביב

27/06/2018 0196742539
09/07/2018 0198159087

07/11/2018
21/11/2018

תל אביב
תל אביב

09:00
09:00
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