רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"ד בחשוון התשע"ח

7618
עמוד

 13בנובמבר 2017
עמוד

הודעות על מתן היתר לקבלת תרומה1270 ...................................

מינוי ממלאת מקום נציב תלונות הציבור על שופטים 1273 ...

הודעה על מינוי חברות למועצת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים1270 ..................................................................

הודעות על גמר כהונתם של שופטים1273 ...................................
הודעה על קביעת הבחינה בנושא "יישומים בשומת
מקרקעין" מועד ראשון  2018לפי חוק שמאי מקרקעין 1274

הודעה על מינוי נציג ציבור במועצת הרשות הממשלתית
למים ולביוב 1270 ...........................................................................

הודעות בדבר קבלת בקשות לרישום כינויי מקור 1274 ..........

הודעות על מינויים בבתי המשפט 1270 .........................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור1276 .....................

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים) 1272 ..................................................................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות1280 ..........................
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט1282 ............................

הודעה על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים1272 ............

הודעות מאת הציבור1282 ...................................................................

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה להתיר למרכז למחקר
גרעיני שורק לקבל תרומה בסך של  135,000דולר לשם רכישת
מערכת אוטומטית שייעודה סימון מולקולות חדשניות (תרופה)
עם חומרים רדיואקטיביים לצורך אבחון או טיפול במחלות
שונות.

הממשלתית למים ולביוב ,לפי המלצת שר החקלאות ופיתוח
הכפר ושר הפנים ,לאחר שנועצו בשר האנרגיה.
כ"ח באב התשע"ז ( 20באוגוסט )2017
(חמ -3-882ה)1
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

התרומה התקבלה אצל קרן היסוד מאדם פרטי ,איש עסקים
המעוניין לסייע למדינת ישראל מטעמים פילנתרופיים ,שזהותו
תישאר אנונימית לבקשתו.
כ"ח באב התשע"ז ( 20באוגוסט )2017
(חמ )3-4441
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה להתיר למנהל המחקר
החקלאי  -מכון וולקני לקבל תרומה של  203,200דולר שיתפרסו
על פני שלוש שנים מקרן דוזר ( .)Dozer Trustהתרומה תשמש
לרכישת ציוד וביצוע מחקר בתחום הפירוליזה/ביו–פחם בעולם.
כ"ט באלול התשע"ז ( 20בספטמבר )2017
(חמ )3-4441
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי שופטים
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה שנשיא המדינה מינה בתוקף
סמכותו לפי סעיף  4לחוק–יסוד :השפיטה 2את הרשומים מטה:
השופט חנן מלצר ,לכהונת משנה לנשיאת בית המשפט העליון;
השופט יוסף אלרון ,לכהונת שופט בית המשפט העליון;
השופטת יעל וילנר ,לכהונת שופטת בית המשפט העליון.
תוקף המינוי מיום י' בחשוון התשע"ח ( 30באוקטובר .)2017
י' בחשוון התשע"ח ( 30באוקטובר )2017
(חמ -3-60ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2

מינוי נשיא

הודעה על מינוי חברות למועצת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים
לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה),
התשס"ו2006-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  12לחוק הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) ,התשס"ו ,12006-החליטה
הממשלה למנות ,על פי הצעת שר התחבורה והבטיחות
בדרכים ,לחברות במועצת הרשות הלאומית בדרכים מקרב נציגי
הציבור את -
מלי גורדון  -במקום מיכל קורקוס 2אשר כהונתה הסתיימה;

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את רון שפירא ,שופט של בית משפט
מחוזי ,לנשיא של בית המשפט המחוזי בחיפה ,מיום י' בחשוון
התשע"ח ( 30באוקטובר  )2017עד יום כ"ז בתשרי התשפ"ה (29
באוקטובר .)2024
י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-60ה)6

מיסם ג'לג'ולי  -במקום דרורית תוינה 3אשר כהונתה הסתיימה.
י"ד באב התשע"ז ( 6באוגוסט )2017
(חמ -3-3667ה)2

1

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2
3

ס"ח התשס"ו ,עמ' .347
י"פ התשע"ב ,עמ' .7252
י"פ התשע"א ,עמ' .394

הודעה על מינוי נציג ציבור במועצת הרשות
הממשלתית למים ולביוב
לפי חוק המים ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי הממשלה מינתה ,לפי סעיף 124טז(א) לחוק
המים ,התשי"ט ,11959-את פנחס ולרשטיין לחבר מועצת הרשות
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .78

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשס"ז ,עמ' .382

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את חאלד כבוב ,שופט של בית משפט
מחוזי ,לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בתל אביב.
ט"ו באלול התשע"ז ( 6בספטמבר )2017
(חמ -3-60ה)5

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;169התשס"ו ,עמ' .331
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ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

מינוי סגן נשיא

מינוי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את חגי ברנר ,שופט של בית משפט מחוזי,
לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (10א)( )3לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית
המשפט העליון ,אני ממנה בזה את דניאל בן טולילה ,שופט
של בית משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי ,בהסכמתו,
לכהונה בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי בבאר שבע,
מיום י"ב בחשוון התשע"ח ( 1בנובמבר  )2017עד יום כ"ה
בחשוון התשפ"ב ( 31באוקטובר .)2021

ט"ו באלול התשע"ז ( 6בספטמבר )2017
(חמ -3-60ה)5

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

מינוי סגנית נשיא

ט"ו באלול התשע"ז ( 6בספטמבר )2017
(חמ -3-60ה)1

1

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את אפרת פינק ,שופטת של בית משפט
שלום ,לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז מרכז.
ט"ו באלול התשע"ז ( 6בספטמבר )2017
(חמ -3-60ה)5

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את רון סוקול ,שופט של בית משפט מחוזי,
לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בחיפה.
י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-60ה)6

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

מינוי

מינוי שופטת עמיתה
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-אנו ממנות בזה את דבורה ברלינר,
שופטת בקצבה של בית המשפט המחוזי ,לכהונת שופטת
עמיתה בבית המשפט המחוזי תל אביב.
תוקף המינוי לשנתיים וחצי.
ו' באלול התשע"ז ( 28באוגוסט )2017
(חמ -3-60ה)1
איילת שקד
מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון שרת המשפטים
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ד ,עמ' .326

מינוי
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שרת המשפטים ,אני ממנה
בזה את יסכה רוטנברג ,שופטת של בית משפט שלום ,לרשמת
של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,מיום כ"ד בכסלו התשע"ח
( 12בדצמבר .)2017
ד' בחשוון התשע"ח ( 24באוקטובר )2017
(חמ -3-64ה)1

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (10א)( )3לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית
המשפט העליון ,אני ממנה בזה את יסכה רוטנברג ,שופטת של
בית משפט שלום ורשמת של בית משפט מחוזי ,בהסכמתה,
לכהונה בפועל כשופטת של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד,
מיום כ"ד בכסלו התשע"ח ( 12בדצמבר  )2017עד יום י"ג
בכסלו התש"ף ( 11בדצמבר .)2019
ד' בחשוון התשע"ח ( 24באוקטובר )2017
(חמ -3-60ה)1

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

1

מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928

מינוי
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שרת המשפטים ,אני ממנה
בזה את דניאל בן טולילה ,שופט של בית משפט שלום ,לרשם
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928
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של בית המשפט המחוזי באר שבע ,מיום י"ב בחשוון התשע"ח
( 1בנובמבר .)2017
ט"ו באלול התשע"ז ( 6בספטמבר )2017
(חמ -3-64ה)1

משפחה במחוז ירושלים ,מיום כ"ג באב התשע"ח ( 4באוגוסט
 )2018עד יום כ"ז באלול התשפ"ד ( 30בספטמבר .)2024
י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-2666ה)3
איילת שקד
שרת המשפטים

מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון

הודעה
לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת
שופטים) ,התשמ"ד1984-

הודעה על מינוי רשמות בכירות
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ולפי הבחירה של הוועדה לבחירת
שופטים ,מיום י"ד באלול התשע"ז ( 5בספטמבר  ,)2017ולאחר
שהצהירו את הצהרת האמונים בפני נשיא המדינה ,מיניתי את
עורכת הדין אירנה רוזן ואת עורכת הדין מיטל חלפון נזריאן
לרשמות בכירות בבתי משפט השלום מחוז הדרום.
תוקף המינוי מיום י' בחשוון התשע"ח ( 30באוקטובר .)2017
י' בחשוון התשע"ח ( 30באוקטובר )2017
(חמ -3-64ה)2

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928

מינוי
לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב) לחוק בית המשפט לענייני
משפחה ,התשנ"ה ,11995-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את נמרוד פלקס ,שופט של בית משפט
שלום (ענייני משפחה) ,לסגן נשיא בפועל של בתי המשפט
לענייני משפחה במחוז ירושלים ,מיום י"א בחשוון התשע"ח
( 1באוקטובר  )2017עד יום כ"ב באב התשע"ח ( 3באוגוסט
.)2018
י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-2666ה)3

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;393התשס"ז ,עמ' .384

מינוי
לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב) לחוק בית המשפט לענייני
משפחה ,התשנ"ה ,11995-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את נמרוד פלקס ,שופט של בית משפט
שלום (ענייני משפחה) ,לסגן נשיא של בתי המשפט לענייני
1

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;393התשס"ז ,עמ' .384

לפי סעיף  13לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים) ,התשמ"ד ,11984-אני מודיעה כי בישיבת
ועדת הבחירה מיום ד' בחשוון התשע"ח ( 24באוקטובר ,)2017
החליטה לבחור במפורטים להלן:
( )1השופט מיכאל מרדכי שפיצר ,נבחר לכהונת שופט של בית
הדין הארצי לעבודה;
( )2השופט רון אלכסנדר ,נבחר לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי ירושלים;
( )3השופטת שושנה ליבוביץ ,נבחרה לכהונת שופטת של בית
המשפט המחוזי ירושלים;
( )4השופטת דנה כהן-לקח ,נבחרה לכהונת שופטת של בית
המשפט המחוזי ירושלים;
( )5השופטת הלית סילש ,נבחרה לכהונת שופטת של בית
המשפט המחוזי מרכז-לוד;
( )6עורך הדין יעקב אזולאי ,נבחר לכהונת שופט של בית הדין
האזורי לעבודה באר שבע;
( )7הרשמת רחל גרוס ,נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין
האזורי לעבודה באר שבע;
( )8עורך הדין חיים פס ,נבחר לכהונת שופט של בתי משפט
השלום מחוז הדרום;
( )9עורכת הדין רוית פלג בר דיין ,נבחרה לכהונת שופטת של
בתי משפט לתעבורה מחוז הדרום;
( )10עורך הדין אור לרנר ,נבחר לכהונת שופט של בית משפט
לתעבורה מחוז חיפה.
ד' בחשוון התשע"ח ( 24באוקטובר )2017
(חמ -3-1803ה)2

1

הודעה על שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  )4(6לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה שהרכב הוועדה לבחירת שופטים,2
השתנה כלהלן:
1
2
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איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;2370התשנ"ד ,עמ' .218

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
י"פ התשע"ה ,עמ'  ;7777התשע"ז ,עמ' .4646

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

במקום "מרים נאור  -נשיאת בית המשפט העליון" יבוא
"אסתר חיות  -נשיאת בית המשפט העליון" ובמקום "אסתר
חיות  -חברה" יבוא "יורם דנציגר  -חבר".
תוקף המינוי מיום ו' בחשוון התשע"ח ( 26באוקטובר .)2017
ו' בחשוון התשע"ח ( 26באוקטובר )2017
(חמ )3-814
איילת שקד
שרת המשפטים

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתה של דניאלה
שריזלי ,שופטת של בית משפט השלום בתל אביב ,ביום כ' בשבט
התשע"ז ( 16בפברואר  )2017עקב פרישתה לגמלאות.
י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-60ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים

מינוי ממלאת מקום נציב תלונות הציבור על שופטים
לפי חוק נציב תלונות הציבור על שופטים ,התשס"ב2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק נציב תלונות הציבור
על שופטים ,התשס"ב ,12002-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה את השופטת (בדימוס) טובה שטרסברג-
כהן לממלאת מקומו של נציב תלונות הציבור על שופטים,
לעניין בירור תלונה שמספרה118/17 :מחוזי תל אביב.
מינוי זה יעמוד בתוקפו למשך שישה חודשים ,או עד
לסיום בירור התלונה  -לפי המוקדם.
כ"ד באדר התשע"ז ( 22במרס )2017
(חמ -3-3308ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשס"ב ,עמ' .590

1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתה של איריס סורוקר,
שופטת של בית משפט השלום בראשון לציון ,ביום י' בטבת
התשע"ז ( 8בינואר  )2017עקב התפטרותה.
י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-60ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על גמר כהונתו של שופט

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתו של אילן שילה ,סגן
נשיא של בית המשפט המחוזי מרכז לוד ,ביום י' בשבט התשע"ז
( 6בפברואר  )2017עקב פרישתו לגמלאות.

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתו של יצחק ענבר,
סגן נשיא של בית המשפט המחוזי תל אביב ,ביום ג' באדר
התשע"ז ( 1במרס  )2017עקב פרישתו לגמלאות.

י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-60ה)2

י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-60ה)2

איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על גמר כהונתו של שופט

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתו של יוסף אלון,
שופט בכיר של בית המשפט המחוזי בבאר שבע ,ביום ו' בשבט
התשע"ז ( 2בפברואר  )2017עקב פרישתו לגמלאות.

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתו של דוד רוזן ,שופט
של בית המשפט המחוזי בתל אביב ,ביום ג' בטבת התשע"ז
( 1בינואר  )2017עקב פרישתו לגמלאות.

י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-60ה)2

י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-60ה)2

איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
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הודעה על גמר כהונתה של שופטת

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתה של נגה אהד,
שופטת בכירה של בית המשפט המחוזי מרכז לוד ,ביום י"ט
בטבת התשע"ז ( 17בינואר  )2017עקב פרישתה לגמלאות.

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתו של רועי קרת,
שופט של בית הדין האזורי לעבודה בירושלים ,ביום ד' בשבט
התשע"ז ( 31בינואר  )2017עקב התפטרותו.

י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-60ה)2

י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-60ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים

1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

איילת שקד
שרת המשפטים
1

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

הודעה על קביעת הבחינה בנושא "יישומים בשומת
מקרקעין" מועד ראשון 2018

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתה של יהודית
אמסטרדם ,שופטת של בית המשפט המחוזי תל אביב ,ביום
ג' באדר התשע"ז ( 1במרס  )2017עקב פרישתה לגמלאות.
י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-60ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתה של יהודית שיצר,
שופטת של בית המשפט המחוזי תל אביב ,ביום ה' באדר
התשע"ז ( 3במרס  )2017עקב פרישתה לגמלאות.
י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-60ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-
אנו מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף  9לחוק שמאי מקרקעין,
התשס"א ,12001-ותקנה  1לתקנות שמאי מקרקעין (בחינות),
התשס"ו( 22006-להלן  -התקנות) ,כי הבחינה בנושא "יישומים
בשומת מקרקעין" תתקיים ביום י"ב באב התשע"ח ( 24ביולי
 )2018בשעה .11.00
המועד האחרון להגשת בקשה להיבחן הוא יום י"א בתמוז
התשע"ח ( 24ביוני .)2018
מועד בחינה זה מבטל את מועד הבחינה שנקבע ליום כ"ה
באלול התשע"ח ( 5בספטמבר .)2018
על המועמדים ,הרשאים לגשת לבחינה לפי התקנות,
להמציא את בקשותיהם ,לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת
בקשה להיבחן ,כמצוין לעיל ,וזאת באמצעות רישום מקוון באתר
מועצת שמאי מקרקעין שכתובתו.www.shamaim.justice.gov.il :
ככלל ,אגרה ששולמה לא תוחזר אלא במקרים חריגים ובכפוף
להמצאת אישור מתאים.
אישור לגשת לבחינה יישלח לכל נבחן שנרשם למועד זה .אם
לא התקבל אישור כאמור עד  10ימים מיום תשלום האגרה ,יש
לפנות למזכירות המועצה.
י"ח בחשוון התשע"ח ( 7בנובמבר )2017
(חמ -3-320ה)1
דוד שני
יושב ראש מועצת
שמאי המקרקעין

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתה של דבורה ברלינר,
שופטת בכירה של בית המשפט המחוזי בתל אביב ,ביום כ"א
בסיוון התשע"ז ( 15ביוני  )2017עקב פרישתה לגמלאות.
י"ז באב התשע"ז ( 9באוגוסט )2017
(חמ -3-60ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

1
2

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיף  8לחוק הגנת כינויי מקור וציונים
גאוגרפיים ,התשכ"ה ,11965-אני מודיע כי התקבלה בקשה
לרישום כינוי מקור מס' ( 1062להלן  -הבקשה) ,שפרטיה להלן.
1
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ק"ת התשס"א ,עמ' .436
ק"ת התשס"ו ,עמ'  ;424התשע"ו ,עמ' .1026

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .186

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

 לתקנות כינויי מקור4 הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה
,)(סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ארץ חוץ
 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום14  ותקנה,21967-התשכ"ז
.31966- התשכ"ו,)של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל
 רח' אגודת ספורט:כתובת לשכת סימני המסחר היא
 קבלת.9695101  ירושלים,5 ' בניין מס, הגן הטכנולוגי,1 הפועל
 בימי ו' וערבי.13:30– ל8:30 קהל בימים א' עד ה' בין השעות
.חגים אין קבלת קהל
LANGHE
Appellation No.

1063
22/2/17

Application date
Goods/Services

מספר כינוי
תאריך הגשה
שירותים/סחורות

Class: 33

 רח' אגודת ספורט:כתובת לשכת סימני המסחר היא
 קבלת.9695101  ירושלים,5 ' בניין מס, הגן הטכנולוגי,1 הפועל
 בימי ו' וערבי.13:30– ל8:30 קהל בימים א' עד ה' בין השעות
.חגים אין קבלת קהל
CACAO GRIJALVA
Appellation No.

1062
19/1/17

Application date
Goods/Services

Wine.
Producing area

Owners

בעלים
שם

Name:

Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e
Dogliani
Address: Corso Enotria 2/c - Loc. Ampelion - 12051
Alba CN - Italy

.1446 ' עמ,ק"ת התשכ"ז
.2206 ' עמ,ק"ת התשכ"ו

Green or roasted/ground cocoa of the Theobroma Cacao
Producing area

אזור ייצור

The Grijalva Region of Tabasco consists of three
production subregions, called Chontalpa, Sierra and
Centro. The entire State-wide production of “Cacao
Grijalva” is carried out in these three subregions. These
subregions group 11 municipalities as follows: Subregion
Municipalities Chontalpa: Cárdenas, Comalcalco,
Cunduacán, Huimanguillo and Paraíso. Centro: Centro,
Jalpa de Méndez and Nacajuca. Sierra: Jalapa, Tacotalpa
and Teapa.
Owners

בעלים

Name:

שם

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (IMPI)	

Address: Periférico Sur No. 3106 Colonia Jardines
del Pedregal C.P. 01900, Delegación Álvaro Obregón,
Ciudad de México, Mexico.
)2017  באוגוסט22( א' באלול התשע"ז
)1ה-3-973 (חמ
אופיר אלון
רשם הפטנטים המדגמים
וסימני מסחר
.1446 ' עמ,ק"ת התשכ"ז
.2206 ' עמ,ק"ת התשכ"ו

)2017  באוגוסט8( ט"ז באב התשע"ז
)1ה-3-973 (חמ
אופיר אלון
רשם הפטנטים המדגמים
וסימני מסחר

מספר כינוי
תאריך הגשה
שירותים/סחורות

Class: 30

אזור ייצור

The entire territory of the following municipalities in
the province of Cuneo: Alba, Albaretto Torre, Arguello,
Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovi,
Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino,
Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale
d'Alba, Carru, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro,
Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto
Langhe, Cherasco, Ciglie, Cissone, Clavesana, Corneliano
d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano
d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone,
Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio
Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia,
Mombarcaro, Monchiero, Mondovi, Monforte d'Alba,
Monta d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu
Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive,
Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto,
Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia,
Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglie, Rocchetta Belbo,
Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Michele
Mondovi, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano
Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio,
Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo
Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.
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 בתוך שלושה,כל המעוניין להתנגד לרישום הבקשה רשאי
 להגיש לרשם סימני המסחר,חודשים מיום פרסום הודעה זו
 לתקנות כינויי מקור4 הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה
,)(סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ארץ חוץ
 לתקנות כינויי מקור (סדרי רישום14  ותקנה,21967-התשכ"ז
.31966- התשכ"ו,)של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל

2
3

2
3

הודעה בדבר קבלת בקשה לרישום כינוי מקור
1965- התשכ"ה,לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים
 לחוק הגנת כינויי מקור וציונים8 בהתאם לסעיף
 אני מודיע כי התקבלה בקשה,11965- התשכ"ה,גאוגרפיים
. שפרטיה להלן,) הבקשה-  (להלן1063 'לרישום כינוי מקור מס
 בתוך שלושה,כל המעוניין להתנגד לרישום הבקשה רשאי
 להגיש לרשם סימני המסחר,חודשים מיום פרסום הודעה זו
.186 ' עמ,ס"ח התשכ"ה

1

13.11.2017 , כ"ד בחשוון התשע"ח,7618 ילקוט הפרסומים

הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7484התשע"ז ,עמ'  ,5029תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' -0180323
( 501בב ,)835/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7201התשע"ו ,עמ'  ,3353מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף
 4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו
בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

.2

6630

328

662

362

6649

230

1,605

1,605

שב"צ

233

9,116

9,116

שב"צ

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
תא/1770/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5480התשס"ו ,עמ'  ,1211מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7545התשע"ז ,עמ' ,7642
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

הייעוד :שצ"פ.

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,בגוש  ,6107לפי הפירוט הזה -
חלקה

שטח רשום
במ"ר

שטח הפקעה
במ"ר

23

6,337

1,049

33

2,498

631

36

5,132

418

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

1 276

שצ"פ

(חמ )3-4

ח"ח  ,385בשטח של  66מ"ר;

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר
הנקראת תכנית בניין ערים  ,406תיקון מס'  1לשנת 1939
לתכנית מיתאר לשטחים מעבר לירקון ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,963התשכ"ב,
עמ'  ,2270מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
תל–אביב-יפו ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ייעוד
ההפקעה

כ' באלול התשע"ז ( 11בספטמבר )2017

ח"ח  415בשטח של  176מ"ר;

הודעה לפי סעיף 19

חלקה

שטח
החלקה
במ"ר

שטח
הפקעה
במ"ר

גוש

חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש - 6190

ט' באלול התשע"ז ( 31באוגוסט )2017
(חמ )3-2
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

תיאור הקרקע -

כ' באלול התשע"ז ( 11בספטמבר )2017
(חמ )3-4
__________

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

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

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

הודעה לפי סעיף 19

.2

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תא/
מק ,4067/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7314התשע"ו ,עמ'  ,9143מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו ,בהתאם לסעיף
 19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7484התשע"ז ,עמ' ,5029
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל–אביב-יפו
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

כ"ז באלול התשע"ז ( 18בספטמבר )2017
(חמ )3-4
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב105/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1707
התשל"א ,עמ'  ,1299מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7558התשע"ז ,עמ'  ,8150תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

גוש - 6213
חלקה

שטח רשום שטח הפקעה
במ"ר (בקירוב)
במ"ר

1211

16

בשלמות

1221

227

84

הערות
הפקעת חלק
מהחלקה

כ' באלול התשע"ז ( 11בספטמבר )2017
(חמ )3-4
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו

__________

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב607/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4423
התשנ"ו ,עמ'  ,3842מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7545התשע"ז ,עמ'  ,7643תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

__________

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

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6122ח"ח  ,239בשטח
של כ– 80מ"ר בקומת קרקע שתירשם כחלקת משנה  1בפנקס
בתים משותפים; הייעוד :שב"צ.

חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6124חלקה 217
בשלמות ,בשטח של  692מ"ר; הייעוד :שב"צ.
י"א בתשרי התשע"ח ( 1באוקטובר )2017
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,764/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3248
התשמ"ה ,עמ'  ,3358מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

1277

החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,4197התשנ"ד ,עמ'  ,2492תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -

הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4197התשנ"ד ,עמ'  ,2492תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
.2

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש - 10008

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש - 10008

ח"ח
207
208
209
210

שטח הפקעה (בדונם)
0.804
0.500
0.484
0.484

ח"ח
57
58
59
60

שטח הפקעה (בדונם)
0.637
0.609
0.616
0.594

211
212
213
214
215
216
217

0.410
0.484
0.500
0.484
0.484
0.684
0.400

61
63
140
141
162
163
164

0.569
0.634
0.523
0.539
0.240
0.212
0.642

165
166
168
169
170
171
187
188
189
190
191
193
194

0.500
0.474
0.454
0.530
0.564
0.646
0.412
0.419
0.447
0.447
0.447
0.447
0.474

0.385
218
0.602
219
0.546
220
0.546
221
0.546
222
0.546
223
0.546
224
0.545
225
0.72
226
0.275
227
ז' בתשרי התשע"ח ( 27בספטמבר )2017
(חמ )3-4
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' חד,764/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3248
התשמ"ה ,עמ'  ,3358מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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0.484
195
ז' בתשרי התשע"ח ( 27בספטמבר )2017
(חמ )3-4
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' מכ/362/א,
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6513
התשע"ג ,עמ'  ,1545מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חוף הכרמל ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7545התשע"ז ,עמ'  ,7645תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה האזורית חוף הכרמל מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,1238/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2372
התשל"ח ,עמ'  ,99מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7545התשע"ז ,עמ'  ,7646תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תיאור הקרקע -
גוש

ח"ח

שטח החלקה
רשום בדונם

שטח מיועד
להפקעה בדונם

10527

15

6.98

1.21

10528

5

62.73

0.406

ה' בתשרי התשע"ז ( 25בספטמבר )2017

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' פינס ,גוש  ,6715חלקה
( 326לשעבר חלקות  ,98 ,97ח"ח  ,)77בשטח של  528מ"ר,
בשלמות ,חלקה ( 329לשעבר חלקות  ,98 ,97ח"ח  ,)77בשטח
של  127מ"ר ,בשלמות; הייעוד :דרך.

(חמ )3-4
כרמל סלע
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל

__________

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,353-0262444שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7414התשע"ז ,עמ'  ,1226מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שומרון ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7497התשע"ז ,עמ' ,5617
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אור עקיבא מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

כ"ז באלול התשע"ז ( 18בספטמבר )2017
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,410-0304899שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7495התשע"ז ,עמ'  ,5570מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7554התשע"ז ,עמ'  ,8063תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע באור עקיבא ,ששטחה  93,895.91מ"ר ,מבנים
ומוסדות ציבור בשטח של  93,895.91מ"ר ,המזוהים כ-
גוש  ,10641ח"ח  ;6 ,3 ,2גוש  ,10642חלקות  3 ,1בשלמותן,
ח"ח  ;2גוש  ,10643חלקות  4 ,3בשלמותן ,ח"ח  ;2גוש ,10633
ח"ח  ;4גוש  ,10632חלקה  4בשלמותה ,ח"ח .2 ,1
י"ב בתשרי התשע"ח ( 2באוקטובר )2017
(חמ )3-4
__________

ארנון גלעדי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שומרון

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

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רחוב הפלמ"ח ,גוש ,6373
ח"ח ( 300לשעבר חלקה  ,)20בשטח של  49מ"ר; הייעוד:
דרך.
ח' בתשרי התשע"ח ( 28בספטמבר )2017
(חמ )3-4
__________

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

1279

הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' זמ,6/584/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5302
התשס"ד ,עמ'  ,3034מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה זמורה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7531התשע"ז ,עמ'  ,7017תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גדרה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגדרה ,המזוהה כגוש  ,3873ח"ח ,50-44 ,9
 62-60 ,58 ,57וחלקות  54 ,53בשלמותן לצורכי שצ"פ ,דרך
ושב"צ.

י"ג בתשרי התשע"ח ( 3באוקטובר )2017
(חמ )3-4
רן מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה זמורה

__________

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג20588/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6864התשע"ד ,עמ'  ,7759מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה עפולה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת
בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי
סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7545התשע"ז,
עמ'  ,7650תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית עפולה
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בעפולה ,שכונת רובע יזרעאל -
גוש  ,16758ח"ח ;71 ,63 ,61 ,59 ,57-53 ,50 ,26-17
גוש  ,16759ח"ח  ;38 ,36-33 ,18 ,17 ,7 ,6גוש  ,16760ח"ח ,6
 ;39 ,37 ,34 ,32 ,31 ,21-16גוש  ,16761ח"ח ;128 ,126 ,107 ,25
גוש  ,16762ח"ח ;155 ,153 ,149 ,148 ,142 ,47 ,31 ,28 ,25 ,24
גוש  ,16763חלקות  ;143 ,142 ,137 ,94 ,73 ,29 ,27הייעוד:
דרך ,מבני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעפולה ,וכל
מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ו באלול התשע"ז ( 17בספטמבר )2017
(חמ )3-4

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ג,851/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3305
התשמ"ו ,עמ'  ,1453מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה נהריה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7515התשע"ז ,עמ'  ,6323תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית נהריה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בנהריה ,המזוהה כגוש  ,18173ח"ח ;42
הייעוד :דרך.

ז' בתשרי התשע"ח ( 29בספטמבר )2017
(חמ )3-4
__________

ז'קי סבג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה

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

1 280

__________

שלמה מליחי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה עפולה

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

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :גן שמואל תעשיות בריאות ( - )2017אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006240-6 :
המען :גן שמואל ,ד"נ חפר .38810
תאריך רישום :כ"ו באלול התשע"ז ( 17בספטמבר .)2017
סוג ראשי :חקלאות
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :קדם ערבה  -אגודה שיתופית לחקלאות
ושירותים בע"מ.
מס' האגודה.57-006241-4 :
המען :ד"נ ערבות הירדן .9066600
תאריך רישום :כ"ו באלול התשע"ז ( 17בספטמבר .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :שירותים.

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

( )3שם האגודה :איגוד מאמני הכלבים בישראל  -אגודה
שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-006242-2 :
המען :רח' אתרוג  ,25רמת ישי.
תאריך רישום :כ"ז באלול התשע"ז ( 18בספטמבר .)2017
סוג ראשי :יצרנות שירותים ותחבורה.
סוג משני :שירותים.
כ"ז באלול התשע"ז ( 18בספטמבר )2017
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

צווי פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות
השיתופיות ,מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
( )1שם האגודה :בקיר  -אגודה שיתופית חקלאית לאספקת מי
השקאה במג'אר בע"מ.
מס' האגודה.57-003144-3 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל' ,04-8613806
פקס' .04-6470963
( )2שם האגודה :מתיישבי משען  -אגודה שיתופית להתישבות
קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57-003588-1 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )3שם האגודה :עינן איילת השחר ומחניים  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-003947-9 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )4שם האגודה :ארגון החקלאיים הערביים בישראל אגודה
חקלאית שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-004271-3 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )5שם האגודה :מתיישבי בן זכאי אגודה שיתופית להתיישבות
קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57-004293-7 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

( )6שם האגודה :אל נבעאת  -אגודה שיתופית חקלאית למי
השקאה בגוש חלב בע"מ.
מס' האגודה.57-004415-6 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )7שם האגודה :אלקוסאן  -אגודה שיתופית חקלאית למים
בגוש חלב בע"מ.
מס' האגודה.57-005504-6 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )8שם האגודה :גבעת אלגרמק  -אגודה שיתופית חקלאית
בגוש חלב בע"מ.
מס' האגודה.57-005506-1 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
( )9שם האגודה :ארגון מגדלים אחיטוב  -אגודה שיתופית
לגידול ושיווק מלפפונים בע"מ.
מס' האגודה.57-005590-5 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד
הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס'
.04-6470963
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי מענו.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
ט' בחשוון התשע"ח ( 29באוקטובר )2017
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

ביטול ורישום אגודות שיתופיות
( )1הואיל וביום  15.2.1982ניתן צו לפירוק האגודה נאות סיני
כפר שיתופי של ישובי חרות בית"ר בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-002209-5וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,2790התשמ"ב,
עמ'  ,1091והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום ,1.11.2017
ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.
( )2הואיל וביום  15.2.1982ניתן צו לפירוק האגודה מפעלי
נאות סיני  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-002490-1וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,2790התשמ"ב,
עמ'  ,1091והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום ,1.11.2017
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ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.
( )3הואיל וביום  29.6.2017ניתן צו לפירוק האגודה אל שיך
 אגודה חקלאית לאספקת מי השקאה אגודה שיתופיתבע"מ ,מס' אגודה  ,57-003208-6וצו זה פורסם בילקוט
הפרסומים  ,7537התשע"ז ,עמ'  ,7394והואיל והפירוק הנ"ל
הושלם ביום  ,31.10.2017ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )4הואיל וביום  21.6.2017ניתן צו לפירוק האגודה תל בלוט
 ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע"מ ,מס' אגודה ,57-003419-9וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,7537התשע"ז,
עמ'  ,7395והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום ,31.10.2017
ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.
( )5הואיל וביום  29.6.2017ניתן צו פירוק האגודה ג'באע
אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בכפר בוקעאתא
בע"מ ,מס' אגודה  ,57-003496-7וצו זה פורסם בילקוט
הפרסומים  ,7537התשע"ז ,עמ'  ,7395והואיל והפירוק הנ"ל
הושלם ביום  ,31.10.2017ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )6הואיל וביום  21.6.2017ניתן צו לפירוק האגודה מלאהי
אלתות גן אירועים שעשועים ונופש בטמרה אג"ש
חקלאית בע"מ ,מס' אגודה  ,57-003977-6וצו זה פורסם
בילקוט הפרסומים  ,7537התשע"ז ,עמ'  ,7395והואיל והפירוק
הנ"ל הושלם ביום  ,31.10.2017ניתנת בזה הודעה כי רישום
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה
חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )7הואיל וביום  2.4.2017ניתן צו לפירוק האגודה הגליל
העליון ניהול סיכונים  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,
מס' אגודה  ,57-005227-4וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,7485התשע"ז ,עמ'  ,5137והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,31.10.2017ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר
האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש
כגוף מאוגד.
( )8הואיל וביום  9.12.1998ניתן צו לפירוק האגודה מכבסה
קואופרטיבית "גלי אביב" בתל–אביב בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-000736-9וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,4721התשנ"ט,
עמ'  ,1619והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום ,31.10.2017
ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.
י"א בחשוון התשע"ח ( 31באוקטובר )2017
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות
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בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 16954-03-17
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת בית העם שייח' דנון ,ע"ר
,58-056669-3
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.3.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.12.2017בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.20.11.2017
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .20.11.2017
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
רהיטי לבונה בע"מ
(ח"פ )51-292303-8
(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  ,15.12.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' השרטט
,18עפולה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עאמר דיב ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

ענבר אג"ח ויטליטי  1בע"מ

נוגתן-נפתלי ייעוץ ,ניהול ופיתוח פרוייקטים 2014

(ח"פ )51-392080-1

(ח"פ )515108215

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.12.2017בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח' מנחם
בגין  ,52תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאת זמורה ,מפרקת

פאי לייטנינג 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  ,05/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
נפתלי ,מרח' הכרמל  ,10חדרה ,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.

(ח"פ )51-414682-8
(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  ,17.12.2017בשעה  ,11.00במשרדי החברה ,רח' מנחם
בגין  ,52תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאת זמורה ,מפרקת

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,05/03/2018
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.
קרן נפתלי ,מפרקת

ש .קטש סחר ושיווק בע"מ
(ח"פ )514989086
(בפירוק מרצון)

אינטרנט שופינג בע"מ

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

(ח"פ )51-419849-8
(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  ,10/9/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ק
סרור ,מרח' נציץ  ,7אילת ,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 ,15/12/2017
בשעה  ,20:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,06/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שבתאי קטש ,מרח' המלך שלמה  ,4לוד ,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 ,06/03/2018
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.
שבתאי קטש ,מפרק

ג'ק סרור ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,
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בליזובסקי יורם בע"מ

א.ג.ברון בע"מ

(ח"פ )513922971

(ח"פ )510842149

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,07/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם
בליזובסקי ,מרח' לוי אשכול  ,86תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
תמר בר ,מרח' גולומב  ,14ראשון 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 ,07/05/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,06/03/2018
בשעה  ,18:00אצל 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.

יורם בליזובסקי ,מפרק

תמר בר ,עו"ד ,מפרקת

רמוס טכנולוגיות בע"מ

סייג' שירותי ייעוץ בינלאומיים בע"מ

(ח"פ )513554048

(ח"פ )514307164

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נחמיה קייקוב ,מרח' הקשת  ,42תל–אביב-יפו ,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  ,14/03/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סטיבן
רוברט אדרעי ,מרח' היסמין  ,1הרצליה ,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 ,05/03/2018
בשעה  ,09:00אצל 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 ,24/12/2017
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

סטיבן רוברט אדרעי ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

א.ת.י.מ .תוסף טבעי בע"מ

מ.א.מ .בתי מאפה בע"מ

(ח"פ )512439829

(ח"פ )513676536

(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  ,26/10/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק
מלמד ,מרח' דודו דותן  ,10נתניה ,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  ,26/10/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מיכאל ביטרמן ,מרח' צה"ל  ,3זכרון יעקב ,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 ,24/12/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24/12/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

ברק מלמד ,מפרק

מיכאל ביטרמן ,מפרק

י.מ .חדד חקלאות בע"מ

א .אלשמאלי הנדסת בניין בע"מ

(ח"פ )513025270

(ח"פ )514052414

(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  ,26/09/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי
חדד ,מרח' עולש  ,83עולש ,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  ,29/09/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמיח
אל שמאלי ,מרח' שד' הרצל  ,37רמלה ,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 ,24/12/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24/12/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

מרדכי חדד ,מפרק

סמיח אל שמאלי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

1285

ארומטיה בע"מ

שלהי קיץ השקעות בע"מ

(ח"פ )513972372

(ח"פ )513869743

(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  ,29/09/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז
קלמוביץ ,מרח' נחום קסלמן  ,17רחובות ,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  ,29/09/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לילך
צח ,מרח' אנשי בראשית  ,22הוד השרון ,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 ,24/12/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24/12/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

ארז קלמוביץ ,מפרק

לילך צח ,מפרקת

אגת שיפוצים בע"מ

שבתאי כהן השקעות  2013בע"מ

(ח"פ )515076412

(ח"פ )514947878

(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  ,30/10/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגי
קורלנדר ,מרח' הנרקיסים  ,208ביצרון ,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  ,29/09/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שבתאי כהן ,מרח' קלוזנר  ,10רמלה ,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 ,04/02/2018
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 ,24/12/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

חגי קורלנדר ,מפרק

שבתאי כהן ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

וול קונסלטינג בע"מ

סמאק יבוא ושיווק מזון בע"מ

(ח"פ )513281956

(ח"פ )513594010

(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  ,29/09/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
בארי ,מרח' תוצרת הארץ  ,11תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גרא
שלמייב ,מרח' הערבה  ,31אריאל ,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 ,24/12/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23/02/2018
בשעה  ,08:00אצל עו"ד אורן כמוס ,רח' זוהר מרים  ,9חולון,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק בארי ,מפרק

גרא שלמייב ,מפרק

סולאדור נוב בע"מ

סוויט הום סוויטס בע"מ

(ח"פ )514475136

(ח"פ )515587319

(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  ,07/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ניר שושני ,מרח' מצדה  ,7בני ברק  ,5126112למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי
ספיבק ,מרח' השרון  ,11חולון ,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 ,11/03/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,08/03/2018
בשעה  ,13:00אצל יובל ג'משיד ,רח' פרנקפורט  ,13תל–אביב-
יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר שושני ,עו"ד ,מפרק

איתי ספיבק ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

1287

ר.מ .יזמות ומגוון בע"מ

אפראדס בע"מ

(ח"פ )515318244

(ח"פ )514139492

(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  ,08/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד מיכאל איתי טלמור ,מרח' בן גוריון  ,2כפר אז"ר ,רמת גן
 ,5257334למפרק 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  ,26/10/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב
מאור  ,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 ,08/04/2018
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,מגדל ב.ס.ר  ,1לשם 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 ,26/12/2017
בשעה  ,12:00אצל עו"ד פריד רונן ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יניב מאור ,מפרק

מיכאל איתי טלמור ,עו"ד ,מפרק

ישראל יגל ניהול בע"מ

איקומטק בע"מ

(ח"פ )514119684

(ח"פ )512930702

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/10/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב
מאור  ,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 ,26/12/2017
בשעה  ,12:00אצל עו"ד פריד רונן ,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.

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  ,07/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ישראל יגל ,מרח' נתיבי עם  ,10ירושלים ,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 ,18/03/2018
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.
ישראל יגל ,מפרק

יניב מאור ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

וייז טרייד מרקטינג בע"מ

פורטופינו גד בע"מ

(ח"פ )514239094

(ח"פ )514898352

(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  ,26/10/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב
מאור  ,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  ,08/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה
טויזר ,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 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 ,26/12/2017
בשעה  ,12:00אצל עו"ד פריד רונן ,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 ,08/01/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד פריד רונן ,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.

יניב מאור ,מפרק

חנה טויזר ,מפרקת

יוסף גיל השקעות בע"מ

מנחם יזום תכנון ובניה תמ"א  38בע"מ

(ח"פ )514358977

(ח"פ )514181361

(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  ,06/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל
יוסף ,מרח' הנרייטה סולד  ,2חיפה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם
אדרעי ,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 ,08/03/2018
בשעה  ,16:30אצל המפרק ,רח' החלוץ  ,31חיפה ,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 ,08/01/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד פריד רונן ,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.

גיל יוסף ,מפרק

מנחם אדרעי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,
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סטאר ת.ל .יזמות והשקעות בע"מ

א.ל.ע שירותי שמירה בע"מ

(ח"פ )514188093

(ח"פ )515271468

(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  ,09/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילה
קוגמן  ,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  ,12/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שמעון אלון ,מרח' התקשורת  ,7אשדוד ,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 ,09/11/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד פריד רונן ,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 ,01/01/2018
בשעה  ,10:45אצל 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.

גילה קוגמן ,מפרקת

שמעון אלון ,עו"ד ,מפרק

מיטות עץ  -גולד בע"מ

י.ש .ניהול מועדונים בע"מ

(ח"פ )514186154

(ח"פ )514042449

(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  ,09/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון
אמנון ,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  ,12/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלדר
מנורי ,מרח' דרך העצמאות  ,43יהוד-מונוסון ,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 ,09/01/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד פריד רונן ,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 ,13/03/2018
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.

שרון אמנון ,מפרק

אלדר מנורי ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

שיאנט בע"מ

מידן-רוני אחזקות בע"מ

(ח"פ )515084762

(ח"פ )512626532

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,08/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
תמר ברק ,מרח' הטפח  ,3נהריה ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,08/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוני
בנימין אסרף ,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 המפרקת הנ"ל.

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

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

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

תמר ברק ,עו"ד ,מפרקת

יוני בנימין אסרף ,עו"ד ,מפרק

ערן טולדנו בע"מ

ש.ה .ארביס בע"מ

(ח"פ )513442863

(ח"פ )515471977

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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 ,08/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עידית אמיר ,מרח' שנקר אריה  ,16הרצליה ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,09/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעמי
פורמן ,מרח' נהרדעא  ,5תל–אביב-יפו ,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.

עידית אמיר ,עו"ד ,מפרקת

נעמי פורמן ,מפרקת

ש.ד.א פל בע"מ

מ.א .פיסטונס בע"מ

(ח"פ )514140078

(ח"פ )512628322

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,05/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלעד לוי בראל ,מרח' דרך בגין מנחם  ,7רמת גן  ,52685למפרק
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 ,05/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יצחק אלמוג ,מרח' ז'בוטינסקי  ,129רמת 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.
אלעד לוי בראל ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

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.
יצחק אלמוג ,עו"ד ,מפרק

1291

מייקל דיוויס השקעות בע"מ
(ח"פ )514132281

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
גיא לוסקי ,עו"ד ,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 ,09/11/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ז'אן
אללוף ,מרח' דרך אבא הלל  ,7רמת גן  ,5252204למפרק 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.
דוד ז'אן אללוף ,מפרק

קוויני בע"מ

אריאל עומר בע"מ
(ח"פ )514485275
(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  ,24/12/2017בשעה  ,10:00במשרד פישר בכר
חן וול אוריון ושות' ,רח' דניאל פריש  ,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.
ליטל לבנסקי ,עו"ד ,מפרקת

בית אלפא טכנולוגיות בקרת מהומות  2001בע"מ

(ח"פ )511408635

(ח"פ )513184267

(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  ,24/12/2017בשעה  ,18:00אצל המפרק ,רח' דניאל
פריש  ,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.
יעקב מיכאל פרץ ,עו"ד ,מפרק

רודאר טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )512890542

(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  ,24/12/2017בשעה  ,11:00במשרד פישר בכר
חן וול אוריון ושות' ,רח' דניאל פריש  ,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.
ליטל לבנסקי ,עו"ד ,מפרקת

ש.ה .ארביס בע"מ

(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  ,24/12/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
איזנברג  ,21רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אבנר רוטמן ,מפרק

(ח"פ )515471977
(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  ,28/12/2017בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח'
נהרדעא  ,5תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
נעמי פורמן ,מפרקת

 1868שרותי מזון בע"מ
(ח"פ )514069707
(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  ,24/12/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' כנפי
נשרים  ,13ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
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נ.י .אביב בע"מ
(ח"פ )513622332
(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  ,25/12/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' שער

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

פלמר  ,3חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
זיו אהרן אור ,עו"ד ,מפרק

חופית בע"מ
(ח"פ )510077662
(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  ,25/12/2017בשעה  ,12:00במשרדי החברה ,רח'
הוברמן  ,10תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
גליה ז'אן בר וילף ,מפרקת

קפה ללוש שרונה בע"מ
(ח"פ )514844141
(בפירוק מרצון)

אגר כחול לבן ( )2010בע"מ
(ח"פ )51-450715-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יואב אניספלד ,מרח' ביאליק  ,3חיפה ,טל'  ,8388444-04למפרק
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 ,12.3.2018
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.
יואב אניספלד ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,02/01/2018בשעה  ,10:30אצל המבורגר עברון
ושות' ,משרד עורכי דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ  ,4תל–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 סובול ,עו"ד ,מפרק

פיוטשרנט בע"מ
(ח"פ )51-392101-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתמר
הראל ,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 ,1.3.2018
בשעה  ,10.00אצל רו"ח עלי בהאר ,רח' אלבלעה  ,3בית צפפה,
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתמר הראל ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

ברק כוח יצור שנאים בע"מ
(ח"פ )51-091027-6
(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  ,20.9.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יוסף אמריליוס ,מרח' הקונכיה  ,15ראשון לציון  ,7540802טל'
 ,054-4423606למפרק 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 ,20.12.2017
בשעה  ,20.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף אמריליוס ,מפרק

גיא מוסקוביץ בע"מ
(ח"פ )51-456271-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.8.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רפאל ג'רבי ,מרח' הרצל  ,13ראשון לציון ,טל' ,03-9503313
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 ,30.12.2018
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.
רפאל ג'רבי ,מפרק

אמ .בי .אל הולדינג בע"מ
(ח"פ )51-484386-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.8.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
נעמי משה ,מרח' שקמה  ,6מיתר ,טל'  ,050-8834219למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.1.2018בשעה
 ,11.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעמי משה ,מפרקת

שטרקמן יועצים בע"מ
(ח"פ )51-236028-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.6.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי
לזר ,מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב  ,6473104טל' ,03-6966999
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.1.2018בשעה
 ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומי לזר ,מפרק

אחירון בע"מ
(ח"פ )51-207320-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.9.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
משה אחירון ,מרח' העוגן  ,4/34יבנה ,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 ,10.1.2018
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.
משה אחירון ,מפרק

קייזן הנדסה פיננסית בע"מ
(ח"פ )51-393595-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שחר פרילינג ,מרח' טוסקניני  ,1תל אביב ,טל'  ,03-6006688למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.1.2018
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.
שחר פרילינג ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

כארד  -פון שיווק בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.9.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
בני גביזון יועץ מס מוסמך ,מרח' היקינטון  ,6נס ציונה ,טל'
 ,073-7272773למפרק החברה.

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

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

(ח"פ )51-389257-0
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דוב פישר ,מרח' חיים פרל  ,2בני ברק ,טל'  ,050-4646762למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.2.2018בשעה
 ,20.30במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוב פישר ,מפרק

קיריידוב בע"מ
(ח"פ )51-494849-6
(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  ,1.9.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יזהר גביש ,מרח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,טל'  ,03-7444434למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.2.2018
בשעה  ,14.00במשרדי 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.2.2018
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.
בני גביזון ,יועץ מס מוסמך ,מפרק

פרונט טרייד ישראל ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-220559-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.10.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים גלאון ,מרח'
פנחס  ,10תל–אביב-יפו ,טל'  ,073-7695347למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.2.2018
בשעה  ,13.00אצל עו"ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
חיים גלאון ,מפרק

מיי ליטאל תל אביב א.ג .בע"מ
(ח"פ )51-501658-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

יזהר גביש ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,17.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אלודי גנון ,אצל עו"ד יוהאן אביב ,מרח' אריה עקיבא  ,4תל אביב,
טל'  ,03-6202225למפרק החברה.

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

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

אסטריקס מיוזיק בע"מ
(ח"פ )51-347729-9
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

1295

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.2.2018
בשעה  ,10.00אצל עו"ד יוהאן אביב ,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.
אלודי גנון ,מפרק

גרדיאנט יזמות בע"מ
(ח"פ )51-431505-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
לביא ,מרח' זייד  ,12קריית טבעון  ,3602112טל' ,052-6180054
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 ,22.2.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף לביא ,מפרק

צוק יזמות ונכסים בע"מ
(ח"פ )51-426743-4
(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  ,22.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אודי דנהירש ,מרח' יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891טל'
 ,03-6218222פקס'  ,03-6218200למפרק 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 ,22.2.2018
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

מדיקבר בע"מ
(ח"פ )51-376814-3
(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  ,24.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
קובי בר אילן ,מרח' השחר  ,11הוד השרון ,טל' ,052-2734459
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.2.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' הנדיב  ,3הרצליה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
קובי בר אילן ,מפרק

כ.ר אפקו השקעות בע"מ
(ח"פ )51-339070-8
(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  ,26.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי כץ,
ממשרדי ענב יזום ,רח' כנרת  ,5בניין ב.ס.ר  ,3קומה  ,31בני ברק,
טל'  ,03-9030055למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.2.2018
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אפי כץ ,מפרק

ג'י .איי .טי .ישראל (ג.ג) בע"מ
(ח"פ )51-514215-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
מנשה לוי ,מרח' החשמונאים  ,100תל אביב ,טל' ,03-5379797
למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2018בשעה
 ,12.00אצל יצחק לוי ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

אסף שפר ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.2.2018
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהונתן מאיר ניהול פרויקטים ושמאות מקרקעין בע"מ
(ח"פ )51-414827-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

מנשה לוי ,רו"ח ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יהונתן מאיר ,מרח' המכבים  ,7גבעת זאב  ,9091700טל'
 ,052-5666777למפרק החברה.

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

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

דוד שכטר רואה חשבון
(ח"פ )51-406521-8
(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  ,25.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד דותן לוי ,מרח' רציף פנחס מרגולין 61ב ,חיפה  ,35471טל'
.04-8511814
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.2.2018
בשעה  ,10.00אצל משרד רו"ח אריק שכטר ,רח' לבונטין  ,33חיפה
 ,3330301לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דותן לוי ,עו"ד ,מפרק

יצחק לוי השקעות ונכסים (ל.י) בע"מ
(ח"פ )51-472687-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,29.10.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אסף שפר ,מרח' יוסף צבי רימון  ,64/2ירושלים ,טל' ,054-5837752
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2018בשעה
 ,18.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יהונתן מאיר ,מפרק

פוליטסט לוגיסטיקה בע"מ
(ח"פ )51-299562-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דוד נחום ,מרח' יגאל אלון  ,55תל אביב ,טל'  ,03-5371818למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2018בשעה
 ,10.00אצל בטי נחום  -ערן דויטש ,רואי חשבון ,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 נחום ,מפרק
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רותיסבנד בע"מ
(ח"פ )51-313846-1

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד ישראל גור ,מרח' כנפי נשרים  ,24כניסה ב' ,גבעת שאול,
ירושלים ,למפרק החברה.

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

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

(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  ,25.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל
אפרת ,מרח' קויפמן  ,2תל–אביב-יפו ,טל'  ,03-5164949למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2018בשעה
 ,12.00במשרדי וייס פורת ושות' ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל אפרת ,מפרק

ספרי חמד צ .איכנוולד ובניו בע"מ
(ח"פ )51-092553-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,29.10.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
חיים אייכנוולד ,מרח' הנריטה סולד  ,44רעננה ,טל' ,052-5342390
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  ,4.3.2018בשעה
 ,13.00אצל משרד עורכי הדין שמעון בלום-מנטש ,רח' מצדה ,9
מגדלי בסר  ,3בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים אייכנוולד ,מפרק

אי.די.אס .פארמא בע"מ
(ח"פ )51-565606-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.10.2017התקבלה
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,6.3.2018בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל גור ,עו"ד ,מפרק

סמרטיבנט בע"מ
(ח"פ )51-483025-6
(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  ,29.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יעקב זיו ,מרח' ברודצקי  ,9נתניה ,טל'  ,077-4014006למפרק
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 ,10.3.2018
בשעה  ,8.30במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב זיו ,עו"ד ,מפרק

אינדור יוזמות ושירותים בע"מ
(ח"פ )51-220909-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עמנואל פלג ,מרח' שער הגיא 4א ,חיפה ,טל' ,04-9532002
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 ,12.3.2018
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמנואל פלג ,מפרק

טל יוסף מוניות ואחזקות בע"מ
(ח"פ )51-527141-9
(בפירוק מרצון)

פי.סי.אמ .קונסלטינג ישראל בע"מ

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 לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אריה לוין ,משד' המגינים  ,53חיפה ,טל'  ,050-7710113למפרק
החברה.

(ח"פ )51-423311-3
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.9.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה
גרוס ,מרח' בגין  ,5/3יהוד  ,5647803טל'  ,052-2314484למפרק
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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.3.2018
בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.3.2018
בשעה  ,14.00במשרדי 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.

אריה לוין ,עו"ד ,מפרק

צביקה גרוס ,מפרק

אומרי דן בע"מ
(ח"פ )51-468307-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שמואל גייזלר ,מרח' בר כוכבא  ,23בני ברק ,טל' ,073-7051480
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.3.2018
בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל גייזלר ,עו"ד ,מפרק

סקיל בלאסטר בע"מ
(ח"פ )51-530684-3
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,19.10.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אמיר הרדוף ,טל'  ,050-5825811למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.3.2018
בשעה  ,16.00אצל רו"ח דניאל לוי ,רח' דרך הגליל ,ראש פינה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אמיר הרדוף ,מפרק

נאיל סבאג' בע"מ
(ח"פ )51-530623-1
(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

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד קאסם סייד אחמד ,מת"ד  ,580מג'דל שמס  ,12438טל'
 ,052-6773449למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.4.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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.

אריה גבריאלי ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.3.2018
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קאסם סייד אחמד ,עו"ד ,מפרק

ש.נ.י( 1984 .שירותי נוי ישראלים) בע"מ
(ח"פ )51-102296-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.10.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דברת
רשף ,מרח' ישורון  ,54הוד השרון ,טל'  ,054-5427625למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.3.2018
בשעה  ,10.00אצל משרד עורכי דין דורון ,טיקוצקי ,רח' מצדה ,7
מגדל בסר  ,4קומה  ,33בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דברת רשף ,מפרק

דנשי אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-374118-1
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,30.10.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אריה גבריאלי ,מרח' דרך הגנים  ,2קריית אונו  ,5552114למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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AL Fakher 2016 LTD
(ח"פ )51-537069-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתשה
מוחמד גאלב ,מבית צפפה ,טל'  ,053-6000990למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.5.2018בשעה
 ,13.30אצל עו"ד רובא דגאני ,רח' רשיד  ,7ירושלים ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
נתשה מוחמד גאלב ,מפרק

מגדלי אקרשטיין ניהול משרדים ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-298774-4
(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  ,19.12.2017בשעה  ,12.00במשרדי חברת מבני תעשיה
בע"מ ,רח' תוצרת הארץ  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסי פיליבה ,רו"ח ,מפרק

משווקי ג'ת הגלילית בע"מ
(ח"פ )51-194841-6
(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  ,22.12.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' השיטה ,1/1
מצפה רמון ,טל'  ,052-6500666לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
תובה כרים ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

סלקסט בע"מ

ח.ארז  -גבעון  1בע"מ

(ח"פ )51-271722-4

(ח"פ )51-510134-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.12.2017בשעה  ,10.00במשרדי נטליין טכנולוגיות
תקשורת (אנ סי טי) בע"מ ,רח' דרך מנחם בגין  ,132תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.12.2017בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

בנימין תאני ,מפרק

טרי מאנקיס קפיטל בע"מ

אנוביט טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )51-528368-7

(ח"פ )51-384451-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.12.2017בשעה  ,11.00במשרדי הרצוג פוקס נאמן
ושות' ,רח' ויצמן  ,4בית אסיה ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.12.2017בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

אשר דובב ,מפרק

ספוטוויז פתרונות מובייל בע"מ

פריסים בע"מ

(ח"פ )51-476494-3

(ח"פ )51-447969-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.12.2017בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח' דרך
יפו  ,21קומה  ,8חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.12.2017בשעה  ,12.00במשרדי עמית ,פולק ,מטלון
ושות' ,רח' ראול ולנברג  ,18בניין  ,Dקומה  ,6רמת החייל ,תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

יגיל מרון ,עו"ד ,מפרק

אריאל פרנק ,עו"ד ,מפרק

דיזינגוף מס'  77בע"מ

פסגת נטר בע"מ

(ח"פ )51-347377-7

(ח"פ )51-514200-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.12.2017בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.12.2017בשעה  ,8.30במשרדי המפרק ,רח' סעדיה
חתוכה  ,21יהוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ליאור דוידי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

1301

וינטו סיסטמס בע"מ

רוטרי וויו בע"מ

(ח"פ )51-541143-7

(ח"פ )51-472897-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (338ב) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה כללית סופית של בעלי
המניות של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,28.12.2017בשעה ,11.00
אצל המפרק ,רח' ויסבורג  ,19תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.12.2017בשעה  ,11.00במשרד המפרקת ,רח'
בן גוריון  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל ברוך ,מפרק

מיה בר–און ,עו"ד ,מפרקת

מנוף שירותי כח אדם ואבטחה בע"מ

א.מ.ז .עבודות וחומרי בניין בע"מ

(ח"פ )51-235518-1

(ח"פ )51-412934-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.12.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,שד' הרצל,
אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.1.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,פארק המדע,
רח' ברגמן  ,2כניסה א' ,קומה  ,2רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מור כהן ,עו"ד ,מפרק

לאון פישמן ,עו"ד ,מפרק

תמר ב.ר .בניה ונדל"ן בע"מ

אחים חקלאי פרוייקטים ( )2006בע"מ

(ח"פ )51-385908-2

(ח"פ )51-389666-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.12.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,שד' הרצל,
אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,10.1.2018בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח' ברוש ,24
אור יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מור כהן ,עו"ד ,מפרק

משה חקלאי ,מפרק

שלומי שקום ותוספות מבנים בע"מ

א.ב.ח.י 2001 .בע"מ

(ח"פ )51-223097-0

(ח"פ )51-317256-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של בעלי המניות
של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,31.12.2017בשעה  ,10.00במשרדי
רואי חשבון גסר-רשפי ושות' ,רח' אחוזה  ,142רעננה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
שלומי פלח ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.1.2018בשעה  ,10.30אצל עו"ד רפאל אניספלד ,רח'
ביאליק  ,3חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
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אליהו הדדי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

א.ב.ח.י .שרותי מזון בע"מ

פינטיר מעבדות בע"מ

(ח"פ )51-285130-4

(ח"פ )51-559473-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.1.2018בשעה  ,10.30אצל עו"ד רפאל אניספלד ,רח'
ביאליק  ,3חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,בשעה
 ,14.00במשרדי המפרק ,אצל גדעון פישר ושות' עורכי דין ,רח'
מנחם בגין  ,132מגדלי עזריאלי ,המגדל המשולש ,קומה  ,40תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו הדדי ,מפרק

אורי מטיסיס ושות' בע"מ
(ח"פ )51-045896-1
(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  ,15.1.2018בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח'
ההתנחלות  ,29קרני שומרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק רייכנברג ,רו"ח ,מפרק

אבי ויניב תקשורת ומדיה בע"מ
(ח"פ )51-516566-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20.1.2018בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח'
רוטשילד  ,45ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צח מליחי ,עו"ד ,מפרק

קונקטיק מו"פ בע"מ

איתי בן–עמי ,עו"ד ,מפרק

פור איץ' בע"מ
(ח"פ )51-474458-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,בשעה
 ,10.00במשרד שנהב קונפורטי רותם ושות' ,רח' אחד העם  ,9תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אביטל זר שינקאי ,עו"ד ,מפרקת

גדרות יהונתן בע"מ
(ח"פ )51-244404-3
(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 לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,במשרדי
המפרק ,רח' הר ציון  ,11אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארביב ברוך ,מפרק

(ח"פ )51-559470-3
(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 לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,בשעה
 ,14.00במשרדי המפרק ,אצל גדעון פישר ושות' עורכי דין ,רח'
מנחם בגין  ,132מגדלי עזריאלי ,המגדל המשולש ,קומה  ,40תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
איתי בן–עמי ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7618כ"ד בחשוון התשע"ח13.11.2017 ,

פרגיות החמישה בע"מ
(ח"פ )51-129481-1
(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  ,30.11.2017במשרדי המפרק ,משק  ,81מושב מעונה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יצחק כהן ,מפרק
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אשדאל שירותים ואחזקות בע"מ
(ח"פ )51-244840-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה כללית סופית של בעלי המניות
של החברה ,תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,בשעה  ,11.00אצל המפרקת ,רח'
השלושה  ,2מגדל אדגר  ,360קומה  ,19תל אביב  ,6706054לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אור אריאלי ,מפרקת

אשדר וקנדאל ניהול בע"מ
(ח"פ )51-255371-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה כללית סופית של בעלי המניות
של החברה ,תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים
מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,בשעה  ,11.000אצל המפרקת,
רח' השלושה  ,2מגדל אדגר  ,360קומה  ,19תל אביב  ,6706054לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אור אריאלי ,מפרקת

סר קום טק בע"מ
(ח"פ )51-472235-4
(בפירוק מרצון)

של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,17.12.2017בשעה  ,11.00במשרד
עורכי דין דנהירש ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

בי  2ביי בע"מ
(ח"פ )51-463416-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של בעלי המניות
של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,31.12.2017בשעה  ,10.00במשרד
עורכי דין דנהירש ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ביזקום בע"מ
(ח"פ )51-365174-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של בעלי המניות
של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,31.12.2017בשעה  ,10.00במשרד
עורכי דין דנהירש ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית

איזיבוקס פלטפורמות בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של בעלי המניות
של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,17.12.2017בשעה  ,10.00במשרד
עורכי דין גרנות ושות' ,רח' מנחם בגין  ,125תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
איל נמיר,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-497433-6

שופליקס 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 בעלי המניות
של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,17.12.2017בשעה  ,11.00במשרד
 ,weworkרח' דובנוב  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמואל רובשאקין ,מפרק

(ח"פ )51-486691-2
(בפירוק מרצון)

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