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הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות
המדינה ועל שובו
לפי חוק–יסוד :נשיא המדינה
בהתאם לסעיף (24ב) לחוק–יסוד :נשיא המדינה  ,אני מודיע
על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום ל' בתשרי
התשע"ט ( 9באוקטובר  )2018ועל שובו ביום ג' בחשוון התשע"ט
( 12באוקטובר .)2018
1

ה' בחשוון התשע"ט ( 14באוקטובר )2018
(חמ -3-1300ה)1
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
 1ס"ח התשכ"ד ,עמ' .118

מינוי מפקחות על רישום מקרקעין
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (117א) לחוק המקרקעין,1
התשכ"ט( 11969-להלן  -החוק) ,אני ממנה את עורכות הדין
הרשומות מטה למפקחות על רישום מקרקעין לעניין הסמכויות
המנויות בסימן ד' שבפרק ט' לחוק ,וקובעת כי אזור סמכותן
יכלול את אזורי הפעולה של כל הלשכות לרישום המקרקעין:
יפעת פומפן
ליטל לוין
נועה נאות בילדר
עדית אנגלשטין
שגית מעיני-סגל.
תוקף המינוי לשנה וכל עוד הן מכהנות בתפקידן במשרד
המשפטים.
כ"ט בתשרי התשע"ט ( 8באוקטובר )2018
(חמ -3-295ה)3

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;259התשנ"ב ,עמ' .58

הודעה בדבר הסמכת הוועדה המקומית אשדוד
לוועדה מקומית עצמאית
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 31א(ו) לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,ולאחר קבלת חוות הדעת של
היועץ המשפטי לממשלה ויחידת הבקרה והמלצות מנהלת
מינהל התכנון במשרד האוצר ויושב ראש הוועדה המחוזית
מחוז הדרום לפי סעיפים 31א(ג) ו–(ד) לחוק ,אני מסמיך את
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד לוועדה מקומית
עצמאית.
תוקף ההסמכה מיום כ"ו באלול התשע"ח ( 6בספטמבר
 )2018עד יום י"ז באלול התש"ף ( 6בספטמבר .)2020
כ"ו באלול התשע"ח ( 6בספטמבר )2018
(חמ )3-5032

1

משה כחלון
שר האוצר
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
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הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה את עובדי הרבנות הראשית ,המפורטים
להלן ואשר מונו למפקחים על פי חוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו ,21985-לגבי עבירות לפי חוק איסור הונאה בכשרות,
התשמ"ג( 31983-להלן  -החוק) ,שנקבעו כעבירות מינהליות
בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -איסור הונאה
בכשרות) ,התשנ"ב ,41992-לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות
על פי החוק.
אסף ענבר
עמיחי קריגר.
תוקפה של הרשאה זו עד יום כ"ג באדר א' התשע"ט (28
בפברואר  ,)2019וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם
האמורה.
א' בחשוון התשע"ט ( 10באוקטובר )2018
(חמ -3-279ה)1
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
 2ס"ח התשמ"ו ,עמ' .310
 3ס"ח התשמ"ג ,עמ' .128
 4ק"ת התשנ"ב ,עמ' .990

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה את פקח הרשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים ,אלדד בנימין איתן ,אשר מונה על ידי שר החקלאות
ופיתוח הכפר ,לפקיד דיג ,לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק
על פקודת הדיג ( 21937להלן  -הפקודה) ,לערוך חקירות בקשר
לביצוע עבירות על הפקודה ותקנותיה.
תוקפה של הרשאה זו עד יום כ"ד באדר ב' התשע"ט (31
במרס  )2019וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.
א' בחשוון התשע"ט ( 10באוקטובר )2018
(חמ -3-279ה)1
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
 2ע"ר  ,1937תוס'  ,1עמ' .137

הודעה על מינוי ממלא מקום לנציגת שר האנרגיה
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ב) ו–48א(א)
לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-מיניתי ביום ט"ז באלול
התשע"ח ( 27באוגוסט  )2018את יוסף חנן וירצבורגר ,לממלא
מקום נציגת שר האנרגיה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.
המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד הוא עובד במשרד האנרגיה.
ט"ז באלול התשע"ח ( 27באוגוסט )2018
(חמ -3-7ה)1
יובל שטייניץ
שר האנרגיה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,
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מינוי ממלאת מקום נציג השר להגנת הסביבה
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים (2ב)( )2ו–48א(א) לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את אילה גלדמן,
לממלאת מקום נציגי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,כל עוד
היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

של תשתיות לאומיות ,2וזאת כל עוד היא משמשת בתפקידה
כעובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
ב' בחשוון התשע"ט ( 11באוקטובר )2018
(חמ -3-7ה)1
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 2י"פ התש"ע ,עמ' .1831

כ"ג באלול התשע"ט ( 3בספטמבר )2018
(חמ -3-7ה)1
1

זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ח ,עמ' .74

מינוי ממלאת מקום לנציג השר להגנת הסביבה
בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים
מועדפים לדיור
לפי החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת
שעה) ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א)( )6לחוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) ,התשע"ד,12014-
אני ממנה את טל ואגו ,לממלאת מקום נציגי בוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור.

מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר
בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א(א)( )9ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה בזה את רענן אמויאל,
לממלא מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,2וזאת כל עוד הוא משמש
בתפקידו כעובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
ב' בחשוון התשע"ט ( 11באוקטובר )2018
(חמ -3-7ה)1

1
2

תוקפו של המינוי כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה
במשרד להגנת הסביבה.
כ"ג בתשרי התשע"ט ( 2באוקטובר )2018
(חמ )3-4917
1

זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;750התשע"ה ,עמ' .216

מינוי חבר ויושב ראש הנהלת רשות נחל באר שבע
לפי צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל באר שבע),
התשע"א2011-
בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים  7ו–(10א) לצו רשויות
נחלים ומעיינות (רשות נחל באר שבע) ,התשע"א ,12011-ולאחר
שקיימתי התייעצות עם מועצת רשות נחל באר שבע ,אני ממנה
את בלפור קויתי ,לחבר הנהלה וליושב ראש הנהלת רשות נחל
באר שבע.
תוקף המינוי לשלוש שנים.

מינוי חברי ועדה
לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א1991-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק הרופאים הווטרינריים,
התשנ"א( 11991-להלן  -החוק) ,אני ממנה את -
( )1שרית שפיגלשטיין ,נציגת היועץ המשפטי לממשלה ,ליושבת
ראש הוועדה לעניין מתן צו לפי סעיף  19לחוק (להלן -
הוועדה);
( )2ד"ר תמיר גושן ,מנהל השירותים הווטרינריים במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר ,לחבר הוועדה ,ואת מישל בלאיש
לממלא מקומו.
א' בחשוון התשע"ט ( 10באוקטובר )2018
(חמ )3-464
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

כ"ג באלול התשע"ט ( 3בספטמבר )2018
(חמ -3-2016ה)1
זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
1

ס"ח התשע"א ,עמ' .680

מינוי נציגת שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה
הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א(א)( )9לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה בזה את רותי פרום אריכא לנציגת
שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה
1

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ח ,עמ'  ;91התשע"ח ,עמ' .74
י"פ התש"ע ,עמ' .1831

ס"ח התשנ"א ,עמ' .76

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-שתכנית הניקוז "הסדרת נחל
תאנים קטע כביש  - 6נחל אלכסנדר  ,"8-9967שהחליטה עליה
רשות ניקוז שרון ,הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח
במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז
שרון ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
1

ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;4התשס"ו ,עמ' .351

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ח ,עמ' .91

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,

2195
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מינוי מפקחות

המען להגשת התנגדות הוא :רשות ניקוז שרון ,רח' המחלבה,
כפר ויתקין.
ט"ו באלול התשע"ח ( 26באוגוסט )2018
(חמ -3-71ה)1
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-שתכנית הניקוז "מפעל
ניקוז מאגר נחל נחושתן  ,"11-10089שהחליטה עליה רשות
ניקוז ערבה ,הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח
במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
התנגדות על פי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז
ערבה ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
המען להגשת התנגדות הוא :רשות ניקוז ערבה ,ד"נ ערבה
תיכונה  ,86825מרכז ספיר.

לפי חוק הדיור המוגן ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (36א) לחוק הדיור המוגן,
התשע"ב ,12012-אני ממנה את הרשומות מטה למפקחות ,לפי
החוק האמור:
אורנה בנצור ,במחוז תל אביב והמרכז;
רבקה תאיר שלמה ,במחוז ירושלים והדרום;
נואית זיו קרולינסקי ,במחוז חיפה והצפון;
ג'וליה עוז ,בכל הארץ.
ח' בתשרי התשע"ט ( 17בספטמבר )2018
(חמ )3-5753
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

ט"ו באלול התשע"ח ( 26באוגוסט )2018
(חמ -3-71ה)1
1

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;4התשס"ו ,עמ' .351

הטלת תפקיד יושב ראש המועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לוויין
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ב) לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולאחר התייעצות עם נציב שירות
המדינה ,אני מטיל את תפקיד יושב ראש המועצה לשידורי
כבלים ולשידורי לוויין במשרד התקשורת על אשר ביטון,
לתקופה של שלושה חודשים או עד למינוי יושב ראש קבוע ,לפי
המוקדם מביניהם.
ז' בחשוון התשע"ט ( 16באוקטובר )2018
(חמ -3-1173ה)1
1

ס"ח התשע"ב ,עמ' .426

לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
( 11941להלן  -הפקודה) ,אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי
סעיף (5ג )1לפקודה ,לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
ובאישור הנגידה ,נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין
מספר " - A359מיקור חוץ" (להלן  -ההוראה) ,בחוזר מספר
ח .2571-06-מועד תחילת ההוראה ביום ו' בניסן התש"ף (31
במרס  ,)2020ואולם לעניין חוזים שנכרתו לפני מועד פרסום
ההוראה תחול ההוראה במועד החידוש הקרוב של החוזה אך
לא יאוחר משלוש וחצי שנים ממועד התחילה.
ז' בחשוון התשע"ט ( 16באוקטובר )2018
(חמ )3-3537

1

איוב קרא
שר התקשורת
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"א ,עמ' .7

חדוה בר
המפקחת על הבנקים
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69סח התשס"ה ,עמ' .838

הודעה על תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף (30ג) לחוק הנוער (טיפול
והשגחה) ,התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומות מטה לעובדות
סוציאליות לפי החוק האמור:

בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
( 11941להלן  -הפקודה) ,אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי
סעיף (5ג )1לפקודה ,לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
ובאישור הנגידה ,תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר
" - 367בנקאות בתקשורת" ואת הוראת ניהול בנקאי תקין
מספר " - 462השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות
מנהלי תיקים" (להלן  -ההוראות) ,בחוזר מספר ח2570-06-
(להלן  -החוזר) ,ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראות ביום
פרסום החוזר באתר האינטרנט של בנק ישראל.

ח' בתשרי התשע"ט ( 17בספטמבר )2018
(חמ )3-142

ז' בחשוון התשע"ט ( 16באוקטובר )2018
(חמ )3-3537

מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-

יפעת קינן ,מס' רישום  - 11057בעיריית חולון;
רננה בינה שטרנברג ,מס' רישום  - 24941במועצה המקומית
קרני שומרון.

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
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1

חדוה בר
המפקחת על הבנקים
ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69סח התשס"ה ,עמ' .838

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001129 :התקבל ב 28/10/2018 -

הודעה על תחילת איסוף נתונים במאגר נתוני אשראי

הודעה בדבר הצורך בשיקום מחצבה

לפי חוק נתוני אשראי ,התשע"ו2016-

לפי פקודת המכרות

בהתאם להוראות סעיף (125ג) לחוק נתוני אשראי,
התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי בנק ישראל החל
באיסוף נתוני אשראי למאגר נתוני אשראי לפי החוק ביום
כ' באלול התשע"ח ( 31באוגוסט .)2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף  113לפקודת המכרות  ,ומאחר
שראיתי שהופסק ניצול חלק משטח המחצבה ששמה מצוין
להלן ,אני מודיע ששטח המחצבה המצוי בין נקודות הציון
המפורטות למטה ,טעון שיקום:

עם השלמת ההיערכות להפעלת ההסדר לשיתוף בנתוני
אשראי וכניסתו של החוק לתוקף ,יוכל לקוח לפנות לבנק
ישראל ולממש את זכויותיו על פי החוק ,כגון הגשת בקשה
לקבל אחת לשנה ,בלא תשלום ,דוח המפרט את המידע הנאסף
לגביו ,הגשת בקשה להפסקת איסוף נתונים או לאי–מסירתם.

שם המחצבה

נקודות ציון
התוחמות את
השטח הטעון
שיקום

מחצבת חורפיש

232630/769775

ו' בחשוון התשע"ט ( 15באוקטובר )2018
(חמ )3-5756
צוריאל תמם
הממונה על שיתוף בנתוני אשראי
 1ס"ח התשע"ו ,עמ' .838

הודעה על חברה שניתנה לגביה החלטת הפרטה

1

232629/769777
232601/769795
232598/769795
232599/769805
232588/769812

לפי חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה1975-
ניתנת בזה הודעה על פי סעיף 59ב(ז) לחוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה ,11975-בדבר קבלת החלטת הפרטה בידי
ועדת השרים לענייני הפרטה ,בישיבתה מיום ז' בתשרי התשע"ט
( 16בספטמבר  ,)2018לגבי חברת בנין הבימה בע"מ.

232554/769824

1

יאיר אידר
סגן בכיר למנהל בפועל של
רשות החברות הממשלתיות
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;132התשנ"ג ,עמ' .162

הודעה בדבר מינוי רופא מוסמך
לפי פקודת התעבורה ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א(א) לפקודת התעבורה
התשכ"א( 11961-להלן-הפקודה) ,ובהתאם לתקנה  1לתקנות
התעבורה ,התשכ"א( 21961-להלן  -התקנות) ,אני ממנה את
הגורמים המפורטים להלן לרופאים מוסמכים לעניין סעיף 55א
לפקודה ולעניין סימן ג' לפרק השני שבחלק ג' לתקנות:

232543/769829
232533/769832
232531/769829
232524/769833
232524/769841
232528/769851
232504/769874
232505/769884
232519/769900
232531/769899
232578/769892
232577/769879
232600/769866
232609/769854

( )1רופא מטפל במרכז ההובלה שבאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה
בצה"ל ,לרבות אזרח שהוסמך על ידי קצין רפואה ראשי של
צה"ל לשמש רופא יחידה במרכז ההובלה;

232627/769843

( )2קצין רפואה פעילה פיקודי או זרועי בצה"ל;

232635/769841

232620/769849

( )3רופא תעסוקתי בצה"ל.

232645/769830

מינוי זה יחול לצורך בדיקות רפואיות לעניינים האמורים,
של חייל בשירות סדיר או בשירות מילואים כהגדרתם בחוק
שירות ביטחון [נוסח משולב] ,התשמ"ו ,31986-המשרת בתפקיד
של נהג ,לדרגות הרישיון האמורות בתקנות  182עד  185לתקנות.

232657/769812

ו' בחשוון התשע"ט ( 15באוקטובר )2018
(חמ -3-1175ה)1
1
2
3

אבנר פלור
רשות רישוי
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ'  ;173התשמ"א ,עמ' .315
ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התשע"ז ,עמ' .442
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .107

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,

רשות מקרקעי
ישראל

232612/769786

232580/769814

ל' בתשרי התשע"ט ( 9באוקטובר )2018
(חמ )3-2458

בעלות

232672/769800
כ"ז בשבט התשע"ח ( 12בפברואר )2018
(חמ -3-567ה)1
שארבל שחאדה
המפקח על המכרות
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;910ס"ח התשל"ג ,עמ' .192
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משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001129 :התקבל ב 28/10/2018 -

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג , 1953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
1

ת"י  - 921תגובות בשרפה של חומרי בנייה ,גיליון תיקון מס' ,4
מאוקטובר  2018למהדורה מינואר  2016ולגיליונות התיקון
מאפריל  ,2016מאוגוסט  2017ומאוקטובר .2018
כ"ט בתשרי התשע"ט ( 8באוקטובר )2018
(חמ -3-96ה)5
אילן כרמית
ממלא מקום המנהל הכללי
של מכון התקנים הישראלי

ת"י  413חלק  - 3תכן לעמידות ברעידות אדמה :הערכה ושיפור
של עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה ,גיליון תיקון מס' ,1
מאוגוסט  2018למהדורה מיולי ;2017
ת"י  785חלק  - 25צבעים ולכות :תגובה בשרפה  -בדיקה
בשיטת המנהרה הקצרה ,גיליון תיקון מס'  ,3מאוגוסט 2018
למהדורה מאוגוסט  1989ולגיליונות התיקון ממאי 1997
ומאוגוסט ;2004
ת"י  - 1171שסתום חד–כיווני גיליון ,תיקון מס'  2מאוגוסט 2018
למהדורה ממאי  2001וגיליון התיקון מנובמבר ;2012
ת"י  5826חלק  - 2.1מנהור :מנהרות לרכבת  -תכן מבנים  -יסודות
התכנון של מנהרות ,גיליון תיקון  ,1מאוגוסט  2018למהדורה
מאוקטובר .2017
י"ט באלול התשע"ח ( 30באוגוסט )2018
(חמ -3-96ה)5

1

אילן כרמית
ממלא מקום המנהל הכללי
של מכון התקנים הישראלי
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג , 1953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
1

ת"י  - 1743גבינות קשות למחצה ,גיליון תיקון מס'  ,4מספטמבר
 2018למהדורה מאוקטובר  1996ולגליונות התיקון מנובמבר
 ,2007מיולי  2009וממאי .2012
כ"א בתשרי התשע"ט ( 30בספטמבר )2018
(חמ -3-96ה)5
אילן כרמית
ממלא מקום המנהל הכללי
של מכון התקנים הישראלי
 1ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-

בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג , 1953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (22א) לחוק זכות
מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,החלטתי
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות
מטפחים שלהלן:

1

ת"י  466חלק  - 1חוקת הבטון :עקרונות כלליים ,גיליון תיקון
מס'  6מספטמבר  2018למהדורה מיוני  2003ולגיליונות התיקון
מדצמבר  ,2005מינואר  ,2009ממאי  ,2012מנובמבר  ,2016ממרס
 2017ומספטמבר .2017
כ"ד באלול התשע"ח ( 4בספטמבר )2018
(חמ -3-96ה)5

1

אילן כרמית
ממלא מקום המנהל הכללי
של מכון התקנים הישראלי
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  - 921תגובות בשרפה של חומרי בנייה ,גיליון תיקון מס' ,3
מאוקטובר  2018למהדורה מינואר  2016ולגיליונות התיקון
מאפריל  2016ומאוגוסט .2017
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22
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מספר הבקשה4742/18 :
שם המבקש :איתי אשל ,נווה מבטח
שם המטפח :איתי אשל ,נווה מבטח
שם הגידול :מילה ירוקת עד
תאריך הבקשה01/05/2018 :
השם המוצע לזן :פולמון ()FULL MOON
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :אופי הצימוח  -מתפשט; גזע :מרקם
קליפה  -חלק עד מחורץ; ענף צעיר :שעירות  -אין; עלה:
מספר עלעלים  -בינוני; עלעל :אורך  -ארוך עד ארוך
מאוד ,רוחב -רחב; תפרחת  -אורך  -בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מבקשה מס'  4755/18עד בקשה מס' 4756/18
שם המבקש :ב.ג .נגב טכנולוגיות ויישומים בע"מ ,אצל אוניברסיטת
בן גוריון ,באר שבע
שם המטפח :יוסף מזרחי ,באר שבע
שם הגידול :פיטאיה
תאריך הבקשות11/07/2018 :
מספר הבקשה4755/18 :
השם המוצע לזן :תנתן ()TANTAN
1

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001129 :התקבל ב 28/10/2018 -

סימון הזן17 :
תיאור הזן ותכונותיו :גבעול צעיר :עוצמת צבע אדמדם  -אין
או חלש; גבעול :מרחק בין אראולים  -בינוני; פרי :אורך
 בינוני עד ארוך ,צבע עיקרי של החפים  -ירוק ,צבעציפה  -ורוד כהה.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בהתאם לסעיף  21לחוק זכות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ג ,11973-הואיל והמבקשים בבקשות לרישום
זכות מטפחים בטבלה שלהלן ,לא העבירו את חומר הריבוי או
החומר והפרטים שנדרשו ,החלטתי לדחות את הבקשות האלה
לרישום זכות מטפחים:
בקשה מספר
2
3

PEKCOUVITE

4

PEKCOUETAM

5

NIRPVENTYEL

6

NIRPSETOR

7

NIRPNUFDEU

8

SUN GOLD

2202/94
2203/94
2204/94
2213/94
2214/94
2215/94
2345/95
1
2
3
4
5
6
7
8

שם הזן
PEKCOUFEUDOR

ס"ח התשל"ג ,עמ' .272
י"פ התשנ"ד ,עמ' .3549
י"פ התשנ"ד ,עמ' .3549
י"פ התשנ"ד ,עמ' .3549
י"פ התשנ"ד ,עמ' .3550
י"פ התשנ"ד ,עמ' .3550
י"פ התשנ"ד ,עמ' .3550
י"פ התשנ"ה ,עמ' .3038

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,

10

BRENNER

2809/97

11

APRIHO

12

BENMOR

13

NAOR

14

PINK DORIT

15

FISVINCI

16

PETRA

17

RED GIANT

2827/97
3019/99
3350/02
3394/02
3447/02
3480/03
3562/03

3563/031

18

WINTER PINK

19

TAN99415

20

NEGEV

21

TAN00996

22

THE BEDOUIN

23

ESTELLA

3603/04
3734/05

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות לפי תקנה  12לתקנות זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ד.21974-
ה' בחשוון התשע"ט ( 14באוקטובר )2018
(חמ -3-235ה)1
מורן הכהן-יבין
רשמת זכויות מטפחים
 2ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

9

KATIE'S BLUSH

2357/95

מספר הבקשה4756/18 :
השם המוצע לזן :עינת )EINAT 3( 3
סימון הזן189 :
תיאור הזן ותכונותיו :גבעול צעיר :עוצמת צבע אדמדם  -אין
או חלש; גבעול :מרחק בין אראולים  -בינוני עד ארוך; פרי:
אורך  -בינוני עד ארוך ,צבע עיקרי של החפים  -אדום,
צבע ציפה  -ורוד בינוני.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה לפי סעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לרשמת זכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250

שם הזן

3598/04
4224/09
4225/09

ו' באב התשע"ח ( 18ביולי )2018
(חמ -3-361ה)2
מורן הכהן-יבין
רשמת זכויות מטפחים
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

י"פ התשנ"ה ,עמ' .3835
י"פ התשנ"ח ,עמ' .149
י"פ התשנ"ח ,עמ' .931
י"פ התשנ"ט ,עמ' .2988
י"פ התשס"ב ,עמ' .1713
י"פ התשס"ב ,עמ' .5636
י"פ התשס"ג ,עמ' .1264
י"פ התשס"ג ,עמ' .1978
י"פ התשס"ד ,עמ' .753
י"פ התשס"ד ,עמ' .753
י"פ התשס"ד ,עמ' .3965
י"פ התשס"ה ,עמ' .3820
י"פ התשס"ד ,עמ' .3965
י"פ התש"ע ,עמ' .2622
י"פ התשע"ט ,עמ' .2622

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של חיפה ,ביום ג'
בכסלו התשע"ט ( 11בנובמבר  ,)2018או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' /60197 ,60196הים
התיכון (חלק מהמים הטריטוריאליים של מדינת ישראל)
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד

2199
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ההסדר במחנהו ,או בלשכתו ,רח' פלי"ם 15א ,בניין המפרש,
קומה  ,14חיפה ,בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על
התקדמות ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה
שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את כל הפרטים
הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח הזכויות.
א' בחשוון התשע"ט ( 10באוקטובר )2018
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 36003-09-18
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 18725-09-18
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת לב הדברים ,ע"ר ,58-042087-5
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.9.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.12.2018בשעה .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
.19.11.2018
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .19.11.2018
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 4134-06-16

ובעניין פירוק עמותת אוהל יוסף ע"ש המחנך הדגול הר"ר
חיים יוסף הכהן זצ"ל ,ע"ר ,58-032692-4

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

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

ובעניין פירוק חברת אברמוביץ' יהלומים בע"מ ,ח"פ
( 51-352752-3בפירוק זמני) ,מרח' ז'בוטינסקי  ,1רמת גן.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.9.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.12.2018בשעה .9.15

והמבקשים :המפרקים הזמניים של החברה :עו"ד ארז חבר,
ממשרד עורכי דין עמית ,פולק ,מטלון ושות' ,רח' ראול ולנברג
 ,18רמת החייל ,תל אביב  ,6971915טל'  ,03-5689022פקס'
 ;03-5689023ועו"ד אורי גיל ,ממשרד אורי גיל ושות' ,רח' צלע
הדרום  ,2הרצליה  ,4658702טל'  ,09-9501335פקס' .09-9583507

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
.19.11.2018
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .19.11.2018
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

2 200

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.9.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.2.2019בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 18.00
ביום .26.2.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ארז חבר ,עו"ד אורי גיל ,עו"ד
המפרקים הזמניים של החברה

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 56438-08-18

פר"ק 20525-08-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת בית ממ למיד בע"מ ,ח"פ
,51-014279-7

ובעניין פירוק חברת תל אביב סנטר אליעזר ואושיק
בע"מ ,ח"פ ( 51-134762-7בפירוק זמני) ,מרח' חומה ומגדל ,24
תל–אביב-יפו,

והמבקש :דיסקונט נאמנות בע"מ ,ח"פ  ,51-002329-4ע"י
ב"כ עו"ד יובל ברגיל ,ממשרד יגאל ארנון ושות' ,עורכי דין ,רח'
הלל  ,31ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.8.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.12.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.26.11.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל ברגיל ,עו"ד
בא כוח המבקש

והמבקשים .1 :אסמעיל סלאימה .2 .אורי נואמה .3 .נוימן
גדליה .4 .אלכסנדר מרסלוב .5 .ציון שלמה .6 .חאלד השלמון.7 .
אורי מנחם ,כולם יחד ע"י ב"כ עו"ד אביחי נ' ורדי ו/או ר' בנין
ו/או ת' קדם ו/או יוסף חן ו/או עוז סולומון ו/או צ' אברג'יל ,מדרך
בן גוריון  ,2רמת גן  ,52573טל'  ,03-7526633פקס' .03-7526888
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.8.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.12.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .2.12.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אביחי נ' ורדי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 20583-08-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סרטי דניאל שמואל בע"מ ,ח"פ
,51-085930-9
והמבקשת :רענן חברה לרישומים בע"מ ,ח"פ 51-053494-
 ,4ע"י ב"כ עו"ד יובל ברגיל ,ממשרד יגאל ארנון ושות' ,עורכי
דין ,רח' הלל  ,31ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.8.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.12.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .26.11.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל ברגיל ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 12217-09-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ד .כפיר ניהול מסעדות בע"מ ,ח"פ
,51-434241-9
והמבקש :אסמה אוסם ,ע"י ב"כ עו"ד אברהם סרוסי ,מרח'
קרליבך  ,12תל אביב,
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.9.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.12.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.2.12.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אברהם סרוסי ,עו"ד
בא כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 40837-09-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אחוזה איטלקית בע"מ ,ח"פ
,51-481411-0
והמבקש :מטיאס גריבוף ,ע"י ב"כ עו"ד אריק שלו ו/או מי
מטעמו ,מרח' החילזון  ,5רמת גן .5252269
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.9.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.12.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  16.00ביום
.12.11.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אליה כהן ,עו"ד אריק שלו ,עו"ד
באי כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 90001-10-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דילר פור יו (מכללת היי קוסמטיקס
בע"מ) ,ח"פ ,51-391229-5
והמבקשים :אהרון דישי ואח' ,כולם ע"י ב"כ עו"ד יונה
שהרבני ,מרח' הרקון  ,6רמת גן  ,52521טל'  ,03-6006808פקס'
.15336006808
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.10.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.12.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

והמבקשים :מקסים ראקוב ונטלי בר–לב ,ע"י ב"כ עו"ד
גבריאלה ביורק ,מרח' אבן גבירול  ,29תל אביב .64078
נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 12.12.2018
בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .6.12.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גבריאלה ביורק ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 16984-10-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ח .מוסקוביץ עיצובים בע"מ ,ח"פ
,51-412759-6
והמבקשת :אורדילן חברה ליבוא ושיווק בע"מ ,ע"י ב"כ
עו"ד ד"ר (פיסיקה) צבי ברק ,מרח' התדהר  ,16רעננה ,טל'
 ,09-7995599פקס' .09-7995519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.10.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 16.12.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל משעה  17.00ביום .9.12.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ד"ר (פיסיקה) צבי ברק ,עו"ד
בא כוח המבקשת

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יונה שהרבני ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 9523-10-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אדרי  -אל ישראל אנרגיה ירוקה
בע"מ ,ח"פ ,51-462277-8
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 21087-05-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שאהר קולקשין בע"מ ,ח"פ ,51-499947-3
והמבקשות :האלה אסעד ונהלה אלמן ,ע"י ב"כ עו"ד מחמד
גאנם ,מת"ד  ,483כסרא-סמיע .2013800
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.5.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.1.2019בשעה .10.00

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001129 :התקבל ב 28/10/2018 -

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .10.1.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מחמד גאנם ,עו"ד
בא כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 60864-05-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י.כ .אריאל בע"מ ,ח"פ ,51-492307-7
והמבקש :עואד מוחמד ,ע"י ב"כ עו"ד מועין ערמוש ,ת"ד
 ,108טמרה .30811
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.8.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.1.2019בשעה .10.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מועין ערמוש ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 58834-06-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יוראלום מערכות אלומיניום בע"מ,
ח"פ ,51-486407-3
והמבקשים :גאלי פאיק ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד יעקב שמואלי,
מרח' קק"ל  ,39קריית טבעון .3608220
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.6.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.12.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .25.11.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.9.1.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מועין ערמוש ,עו"ד
בא כוח המבקש

יעקב שמואלי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 58780-06-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ .יורמן בע"מ ,ח"פ ,51-363729-8

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 60968-05-18

והמבקשים :ערן כהן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד יעקב שמואלי,
מרח' קק"ל  ,39קריית טבעון .3608220

ובעניין פירוק חברת פ.ר.א.ג  -שיקום מבנים בע"מ ,ח"פ
,51-388048-4

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.6.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.12.2018בשעה .9.00

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

והמבקשים :מוופק שקיר ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מועין ערמוש,
ת"ד  ,108טמרה .30811
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.5.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.12.2018בשעה .11.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .24.11.2018

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .25.11.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעקב שמואלי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001129 :התקבל ב 28/10/2018 -

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 21565-07-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מבואות שפרעם בע"מ ,ח"פ
,51-506709-8
והמבקש :אח'לאס עייאיטה ,ע"י ב"כ עו"ד עלי חסן ,מת"ד
 ,2166אעבלין .30012
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.7.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 29.11.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.22.11.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עלי חסן ,עו"ד
בא כוח המבקש

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.7.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 29.11.2018בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  9.30ביום
.22.11.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רון כהנא ,עו"ד ,המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 64022-07-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מולקולה בר בע"מ ,ח"פ ,51-478623-5
והמבקש :יוסי שם טוב ,ע"י ב"כ עו"ד יוסף פרחי ,מרח' חנקין
 ,1קריית אתא.

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 27878-07-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רויטל נכסים בע"מ ,ח"פ ,51-259973-9
והמבקש :אורמקס מעוף בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד אליהו עמר,
מרח' הלל יפה  ,11בניין בית קורן ,קומה  ,9חדרה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.7.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 29.11.2018בשעה .8.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  16.00ביום
.28.10.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אליהו עמר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 49748-07-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אקורד מ .את פה .בע"מ (בפירוק זמני),
ח"פ ,51-305668-9
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והמבקש :עו"ד רון כהנא ,המפרק הזמני ,מכהנא ,דידי
ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' הבנקים  ,3חיפה  ,33261טל'
 ,04-8555563פקס' .04-8555564

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.7.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 4.12.2018בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יוסף פרחי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 70584-07-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ניימן עבודות חשמל ובקרה בע"מ,
ח"פ ,51-393890-2
והמבקשים :ארתור יעקובוב ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד שי קרבצקי,
מרח' לוחמי הגטאות  ,13קומה ב' ,נהריה .12030
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.3.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.12.2018בשעה .9.30

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001129 :התקבל ב 28/10/2018 -

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.12.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שי קרבצקי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 51800-08-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עמרם את יורם בע"מ ,ח"פ
,51-179981-9
והמבקש :מכלוף ליברטי ,ע"י ב"כ עו"ד רונן גולדין ,משד'
רוטשילד  ,6חדרה .3820508

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.5.12.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל ברגיל ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 23364-09-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ש .שואבי המפרץ בע"מ ,ח"פ
 ,51-403834-8ע"י ב"כ עו"ד מורן סביון ,מרח' קדיש לוז  ,8ת"ד
 ,3636קריית מוצקין ,טל'  ,04-8770002פקס' .04-8770094
והמבקשת :סופר דלק חדרה  2004בע"מ ,ח"פ ,51-355487-3
ע"י ב"כ עו"ד אייל רייף ו/או חזי כהן ו/או חדווה אסבג ו/או
סיון דניאל ו/או לינדי חזום ו/או נורית הרבסט ו/או שירלי רייף
שושן ,ו/או ניקולאי מאינס ו/או חופית מדר ,מרח' מנחם בגין
 ,11רמת גן ,טל'  ,03-6126699פקס' .03-6131616

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.8.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.12.2018בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.9.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.12.2018בשעה .12.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.12.12.2018

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00
ביום .11.12.2018

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אייל רייף ,עו"ד
בא כוח המבקשת

רונן גולדין ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 17295-09-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מייסאט בע"מ ,ח"פ ,51-174346-0

פר"ק 36823-08-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת לד טק מקבוצת א .זמלן תעשיות
בע"מ ,ח"פ ,51-473035-7

והמבקש :בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,ח"פ ,52-000703-0
ע"י ב"כ עו"ד יובל ברגיל ,ממשרד יגאל ארנון ושות' ,עורכי דין,
רח' הלל  ,31ירושלים.

והמבקש :אורי זמלן ,ע"י ב"כ עו"ד אורי גילת ,מרח' מוטה
גור  ,7פתח תקווה ,טל'  ,03-5500445פקס' .03-5500446

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.9.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.12.2018בשעה .11.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.8.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 16.12.2018בשעה .9.00

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

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

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,

2205

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001129 :התקבל ב 28/10/2018 -

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  16.00ביום
.2.12.2018

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליטל גל ,עו"ד
באת כוח המבקשים

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אורי גילת ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 42985-08-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 38501-08-18
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת תלתן  -התנועה להורות והוראה
אחראית ,ע"ר .58-053927-8
המבקשת :הדס בן שחר ,ע"י ב"כ עו"ד לוטם מסיקה ,מרח'
בן צבי  ,37ת"ד  ,237קדימה .60920
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.8.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.12.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משעה 16.00
ביום .28.11.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
לוטם מסיקה ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 39497-08-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פידרס בע"מ ,ח"פ ,51-319013-2
והמבקשים :גרשוני אורנוט ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל,
מרח' הגבעה  ,4רמת השרון ,טל'  ,077-4242987פקס' .03-5470532
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.8.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.12.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .20.11.2018

2 206

ובעניין פירוק חברת דיסקית טכנולוגיות מתכת בע"מ ,ח"פ
,51-559112-1
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד רחל בן רחמים-
סובול ,ממשרד וולפסון ויינשטיין ושות' ,הגן הטכנולוגי ,בניין ,1
כניסה ג' ,מלחה ,ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.8.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.12.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .28.11.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רחל בן רחמים-סובול ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 18484-09-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ג.מ עולם הבניין  -נס ציונה בע"מ,
ח"פ ,51-500822-5
והמבקשת :סיגל כהן ,ע"י ב"כ עו"ד גדי פכטר ,מרח' משה
לוי  ,11ראשון לציון ,טל'  ,03-9562428פקס' .03-9069789
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.9.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.12.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .10.12.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גדי פכטר ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 23770-10-18

פר"ק 40211-09-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת סינבר עבודות בניה בע"מ ,ח"פ
,51-342105-7

ובעניין פירוק חברת מ.פ .נירים טכנולוגית בניה מתקדמת
בע"מ ,ח"פ ,51-508982-9

והמבקשים :גיא קונסטנטיני ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד רן עמרם,
מרח' תובל  ,13רמת גן.

והמבקש :יאיר ממן טכנולוגיה בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד
הראל אשוואל ,מדרך מנחם בגין ( 132/3מרכז עזריאלי המגדל
המשולש ,קומה  ,)36תל אביב .6701101

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.9.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.12.2018בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00
ביום .28.11.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רן עמרם ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 13459-10-18

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.10.2018הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.1.2019בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה לא יאוחר משעה 8.30
ביום .31.12.2018
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 14ימים לפני המועד
שנקבע לדיון בבקשה.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
הראל אשוואל ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 56888-05-18

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

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

ובעניין פירוק חברת ספרטא פתרונות טקטיים בע"מ ,ח"פ
,51-426849-9

ובעניין פירוק חברת בית החלומות ש.ס לבניה והנדסה
בע"מ ,ח"פ  ,51-477497-5אצל נסים אבו סאלח ,מג'דל שמס
,1243800

והמבקשים :עובדי החברה ,לפי ייפוי כוח בתיק בית
המשפט ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א
הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד  ,22242תל אביב  ,61222טל'
 ,03-5220010פקס' .03-5270519

והמבקשים :מחמוד סוואלחה ,חסן אחמד סאלח וזאיד
אבו עין ,תושבי הרשות הפלסטינית ,ע"י ב"כ עו"ד חלף מחמוד,
מרח' בשביס זינגר  ,30פתח תקווה  ,49779טל'  ,03-9210387פקס'
.03-9247268

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.10.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 30.12.2018בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.5.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.12.2018בשעה .12.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .15.12.2018

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים
לפני מועד הדיון.

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

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

אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
באת כוח המבקשים
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חלף מוחמד ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי בנצרת

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 30672-07-18

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מתכת הוארי ( )2009בע"מ ,ח"פ
,51-434090-0
והמבקש :מאזן עואיסי ,ע"י ב"כ עו"ד (רו"ח) אמין מרג'יה,
ממשרד י' מירון ושות' ,עורכי דין ,שד' ארלוזורוב  ,18עפולה
 ,1828001טל'  ,04-6527404פקס' .04-6528393
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.7.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.12.2018בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.30ביום
.27.11.2018

פר"ק 27192-09-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י.מ .סמארט בע"מ ,ח"פ ,51-480684-3
והמבקש :שלום פרידמן ,ע"י ב"כ עו"ד מיכל קחלון ,מרח'
לזרוב  ,33קומה א' ,ת"ד  ,4219ראשון לציון .7514102
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.9.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 31.12.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.00ביום
.30.12.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אמין מרג'יה ,עו"ד ,רו"ח
בא כוח המבקש

מיכל קחלון ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 26818-10-18

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 36772-08-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ס אבטחה מיקצועית בע"מ ,ח"פ
,51-449594-4

ובעניין פירוק חברת יפתח שמואל הנדסה בע"מ ,ח"פ
,51-526540-3

והמבקשת :נתנאלה ביטון ,ע"י ב"כ עו"ד שמעון אלון ,מרח'
התקשורת  ,7ת"ד  ,15289אשדוד.

והמבקשים :דניאל ביטון ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד שגיב עזרא,
מרח' הגדוד העברי  ,10אשקלון.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.10.2018הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  31.12.2018בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.8.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 29.11.2018בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .20.11.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .10.12.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שמעון אלון ,עו"ד
בא כוח המבקשת

שגיב עזרא ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צביקה גרוס ,מפרק

(ח"פ )51-360035-3

פנתק שרותי תווין בע"מ

אורביקס מדיקל בע"מ
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-233248-7

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.11.2018בשעה  ,15.00במשרדי נשיץ ,ברנדס ,אמיר
ושות' ,עורכי דין ,רח' תובל  ,5תל–אביב-יפו  ,6789717לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ירון רוסמן ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.12.2018בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' הנורית ,30
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ינון פריקו מימון ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

יהלומי בונפיל בע"מ

יעקב צין ( )1992פז הדר חיפה בע"מ

(ח"פ )51-392358-1

(ח"פ )51-165603-5

(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  ,6.12.2018בשעה  ,17.00אצל המפרקת ,רח' שחם
 ,30קומה  ,5פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
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  ,27.12.2018בשעה  ,17.30אצל המפרק ,רח' הנורית ,30
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ינון פריקו מימון ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

עגלות מכר בע"מ

צבי טוכמן ובנו חב לבנין ולהשקעות בע"מ

מיכל צרפתי ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-278747-4

(ח"פ )51-044549-7

(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  ,3.12.2018בשעה  ,10.30במשרדי המפרק ,רח' הנחושת
 ,3בניין  ,Bקומה  ,4תל 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  ,27.12.2018בשעה  ,18.00אצל המפרק ,רח' הנורית ,30
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ינון פריקו מימון ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

פול וינברג ,עו"ד ,מפרק

בי.אי.אם .מיאמי השקעות בע"מ
(ח"פ )51-373445-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.12.2018בשעה  ,14.00במשרד המפרק ,רח' בגין
 ,5/3יהוד  ,5647803דוא"ל ,tzvika424@gmail.com :לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,

ק.ר מחשבה יוצרת מציאות בע"מ
(ח"פ )513831057
(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  ,16/08/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
רוטשילד ,מרח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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.
יעקב רוטשילד ,מפרק

פינסקר  4חולון התחדשות עירונית בע"מ
(ח"פ )515338010
(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  ,12/08/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל
שטרנברג ,מרח' בר כוכבא  ,23בני ברק ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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.
עידן גזית ,מפרק

קאלדורה נכסים בע"מ
(ח"פ )512094582
(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  ,12/08/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
ניאגו ,מרח' גזית  ,3פתח תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 ,10/12/2018
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.

אליהו ניאגו ,מפרק

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

אייל שטרנברג ,מפרק

פיקסאין בע"מ
(ח"פ )513812750
(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  ,23/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן
גזית ,מרח' פיכמן  ,23תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כ.א והבנים פרויקטים  1992בע"מ
(ח"פ )511674376
(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  ,01/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ראובן כהן ,מרח' פקריס  ,3רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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.
ראובן כהן ,עו"ד ,מפרק
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אורטופדית אביזרי שיקום בע"מ

צ'יק צ'אק אולפני צילום

(ח"פ )511793085

(ח"פ )512412230

(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  ,20/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
פריווה ,מרח' רעות  ,424הוד השרון ,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  ,16/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רז מסורי ,מרח' שד' נים  ,2ראשון לציון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 ,09/12/2018
בשעה  ,10:30אצל 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.

יצחק פריווה ,מפרק

רז מסורי ,עו"ד ,מפרק

אורטופדית השכרת רכב לנכים בע"מ

פרודאנלייזר פיתוח מערכות ( )2005בע"מ

(ח"פ )513685115

(ח"פ )513726737

(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  ,20/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
פריווה ,מרח' רעות  ,424הוד השרון ,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  ,30/08/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב
בוכניק ,מרח' בר כוכבא  ,21בני ברק ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 ,10/12/2018
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.

יצחק פריווה ,מפרק

יניב בוכניק ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,
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בנייה ירוקה מקבוצת בי.בי.אס מעוז בע"מ

די.בי.אס .גלובל השקעות בע"מ

(ח"פ )514934587

(ח"פ )513742288

(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  ,14/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה
בריקנר ,מרח' הרב יחבוב אהרון  ,7פתח תקווה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן
שטראוס ,מרח' מיכה  ,6רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 ,10/12/2018
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.

אריה בריקנר ,מפרק

רן שטראוס ,מפרק

לייטס און די.אייץ'.אי .בע"מ

דנטקס בע"מ

(ח"פ )515481919

(ח"פ )511593089

(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  ,14/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן
מימון ,מרח' שביל האטד  ,4תל–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  ,06/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אירג
רחימזאדה ,מרח' קרן היסוד  ,48הרצליה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 ,10/12/2018
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.

יונתן מימון ,מפרק

אירג רחימזאדה ,מפרק
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בונטאן אינטרנשיונל בע"מ

טיוק שיווק בע"מ

(ח"פ )511988560

(ח"פ )515467694

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,07/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
שרייבר אהרון ,מרח' הנשיא  ,47גבעת שמואל ,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  ,14/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן
מימון ,מרח' שביל האטד  ,4תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 ,10/12/2018
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.

משה שרייבר אהרון ,מפרק

יונתן מימון ,מפרק

רוזנבלט מנחם בע"מ

מ.ס .רפואי בע"מ

(ח"פ )512756347

(ח"פ )513531277

(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  ,14/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ישראל רוזנבלט ,מרח' שמעוני  ,6באר שבע ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,07/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל
זיו ,מרח' החי''ל  ,4פרדס חנה-כרכור ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 ,10/12/2018
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.

ישראל רוזנבלט ,מפרק

יואל זיו ,מפרק
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א.ר .הנדסה בע"מ

גימיק פלוס בע"מ

(ח"פ )511596009

(ח"פ )512083197

(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  ,07/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליעזר רוזנברג ,מרח' הדקל  ,18אבן יהודה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,07/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן
וילנסקי ,מרח' שניאור זלמן  ,43תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 ,10/12/2018
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.

אליעזר רוזנברג ,מפרק

דן וילנסקי ,מפרק

הוריזון קפה בע"מ

בלו פיגמנט בע"מ

(ח"פ )512882002

(ח"פ )513090878

(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  ,14/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מישל
קרוצי ,מרח' שבט לוי  ,18אשדוד ,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  ,14/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
בליצר ,מרח' החשמונאים  ,9רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 ,10/12/2018
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.

מישל קרוצי ,מפרק

יעקב בליצר ,מפרק
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מאאל  -מטל טכנולוגי בע"מ

ח'ורי איימן בית מרקחת בע"מ

(ח"פ )513884361

(ח"פ )513837963

(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  ,24/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרק
ליובינין ,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  ,24/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איימן
חורי ,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 ,24/12/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24/12/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

מרק ליובינין ,מפרק

איימן חורי ,מפרק

ליבמר בע"מ

רהיטי בן שושן בע"מ

(ח"פ )514676121

(ח"פ )512084013

(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  ,24/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרק
ליובינין ,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  ,07/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר
בן שושן ,מרח' בן יהודה  ,7ראשון לציון ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,24/12/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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.

מרק ליובינין ,מפרק

מאיר בן שושן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,
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אפיקים אינטראקטיב בע"מ

פסטיבל מרוקו בע"מ

(ח"פ )513516633

(ח"פ )513273052

(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  ,14/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום
אסייג ,מרח' קהילת יאסי  ,8תל–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  ,14/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום
אסייג ,מרח' קהילת יאסי  ,8תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 ,10/12/2018
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.

שלום אסייג ,מפרק

שלום אסייג ,מפרק

המפיקים מומחים לפרסום ושיווק בע"מ

רובין תקשורת שיווקית בע"מ

(ח"פ )513788844

(ח"פ )512709262

(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  ,07/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום
אסייג ,מרח' קהילת יאסי  ,8תל–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  ,07/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל
רובין ,מרח' יקינטון  ,3צור הדסה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 ,10/12/2018
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.

שלום אסייג ,מפרק

יובל רובין ,מפרק
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ק אנד ש צ'יינג' בע"מ

אופנת פייל בע"מ

(ח"פ )514892066

(ח"פ )513751941

(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  ,13/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן
שמש ,מרח' הדס  ,12חולון ,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  ,13/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא
פינטו ,מרח' שד' העצמאות  ,4בת ים ,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 ,10/12/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשםהגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

קרן שמש ,מפרקת

גיא פינטו ,מפרק

תאוצה טכנולוגיות אינטרנט בע"מ

סופרמרקט נאות השיקמה בע"מ

(ח"פ )512931718

(ח"פ )514212554

(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  ,07/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל
ברזל ,מרח' האדמו''ר מויז'ניץ  ,24בני ברק ,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  ,13/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר
ישראלי ,מרח' בית הערבה  ,4ראשון לציון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 ,10/12/2018
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.
אמיר ישראלי ,מפרק

מיכאל ברזל ,מפרק
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אמריקה שליחויות הפצה והחזקה בע"מ

ט.א.ד .בר תעשיות לבניין בע"מ

(ח"פ )513770172

(ח"פ )514382886

(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  ,14/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
אוזאנה ,מרח' דובנוב  ,5תל–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  ,13/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך
יצחק ,מרח' בן צבי יצחק  ,41ראשון לציון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 ,10/12/2018
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.

אליהו אוזאנה ,מפרק

ברוך יצחק ,מפרק

ושתי  10בע"מ

שבע חי-בר בע"מ

(ח"פ )513831784

(ח"פ )514178201

(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  ,13/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עמליה גבאי בריל ,מרח' לזר  ,4רעננה ,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  ,13/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
ברוך ,מרח' בן צבי יצחק  ,41ראשון לציון ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,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 ,10/12/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשםהגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

עמליה גבאי בריל ,מפרקת

יצחק ברוך ,מפרק
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ע.ד.ן הכפר חברה לבנין בע"מ

אופנת חג'י בע"מ

(ח"פ )513879031

(ח"פ )514362177

(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  ,13/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עטיה
קוינטנו ,מרח' ריבלין  ,12נתניה ,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  ,20/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נסר שחאדה ,מרח' אזור תעשייה א'  ,3113צומת המוסכים ,ליד
המוסד לביטוח לאומי ,נצרת  ,16000למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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.
עטיה קוינטנו ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/02/2019
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.
נסר שחאדה ,עו"ד ,מפרק

יויה החזקות בע"מ

שיפוץ העיר בע"מ

(ח"פ )515190981
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )515614717

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

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי
ברס ,מרח' חנקין  ,9תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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  ,23/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סלטאן
הנדי ,מרח' שועפאט  ,277ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10/12/2018
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 ,23/01/2019
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.

שי ברס ,מפרק

סלטאן הנדי ,מפרק
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ג'י.אר.אנד .די  -ירושלים למחקר ופיתוח בע"מ
(ח"פ )513958025
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/09/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד אבראהים אגבאריה ,מרח' שועפאט  ,79ירושלים ,למפרק
החברה.

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

חשוב חפויי שייש וגרניט בע"מ
(ח"פ )512346156
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

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 ,23/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה
וישנגרד ,מרח' שד' נורדאו  ,47תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,09/12/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

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

אבראהים אגבאריה ,עו"ד ,מפרק

אריה וישנגרד ,מפרק

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

אליהו התשבי בע"מ

רוזנרם  -חברה לנאמנויות בע"מ

(ח"פ )515886026

(ח"פ )513767913

(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 ,23/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
פרטוש ,מרח' הרי יהודה  ,38גני תקווה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,23/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושוע
רוזנצויג ,מרח' אחד העם  ,39רעננה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אליהו פרטוש ,מפרק

יהושוע רוזנצויג ,מפרק

ע.י.ע.א .הראל אחזקות ויזמות בע"מ
(ח"פ )513622878

נופי שערי חסד בע"מ
(ח"פ )513958496

(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 ,23/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם
הראל ,מרח' איתמר בן אבי  ,45נס ציונה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,22/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אביעד לוי ,מרח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

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

אביעד לוי ,עו"ד ,מפרק

אנטון ניישטוט ,מפרק

רביור בע"מ

ש מ ג בע"מ

(ח"פ )513675397

(ח"פ )510268352

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,22/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אביעד לוי ,מרח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,25/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס
הלפרין ,מרח' צפניה  ,3רמת 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.

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.

אביעד לוי ,עו"ד ,מפרק

עמוס הלפרין ,מפרק

פי אן אר סטודיו בע"מ

בלו טק אלקטרוניקה בע"מ

(ח"פ )515639912

(ח"פ )514215227

(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 ,23/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אור
ליפשיץ ,מרח' הרב הרצוג  ,8תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,05/09/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מחמוד
מחיסן ,מרח' עיסוויה  ,1ירושלים ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אור ליפשיץ ,מפרק

מחמוד מחיסן ,מפרק

לוקנו בע"מ

ע.ומ.גלעד אדריכלים בע"מ

(ח"פ )515716827

(ח"פ )510661804

(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 ,23/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנטון
ניישטוט ,מרח' ברוש  ,3נתניה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,25/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נחמיה קייקוב ,מרח' הקשת  ,42תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
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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.

הנ"ל תתכנס ביום  ,09/12/2018בשעה  ,10:00במשרדי החברה,
רח' קופלמן אברהם  ,11פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רחמים עתמי ,מפרק

נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

בן יהושע יעוץ הנדסי בע"מ

וירטואליטי ניו ספייס בע"מ

(ח"פ )514421544

(ח"פ )515331056

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,07/12/2018בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח' טופז
 ,16שוהם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10/12/2018בשעה  ,10:00בכתובת המפרק ,רח'
דרך העצמאות  ,5חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רועי מור ,עו"ד ,מפרק

יואב פאעל ,עו"ד ,מפרק

ד"ר פיליפ קפלן בע"מ
(ח"פ )514131622
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

ב.א.י .השקעות וייזום בע"מ
(ח"פ )514322650
(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  ,26/12/2018בשעה  ,10:00אצל הרשקוביץ-רוננה,
משרד עורכי דין ,רח' היובל  ,4רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,09/12/2018בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
האלון  ,28אורנית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

פיליפ אירא קפלן ,מפרק

בן ציון גור ,מפרק

קור-פרוסס  2015בע"מ

מוסקיטו ליין בע"מ

(ח"פ )515210110

(ח"פ )513819615

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,09/12/2018בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24/12/2018בשעה  ,16:00אצל המפרק ,רח' דרך
אבא הלל  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דורון שבל
שלום שלמה פיצ'חדזה
מפרקים

משה אלפסי ,עו"ד ,מפרק

ד.ר .עתמי  -חב' לבנין בע"מ

(ח"פ )513705004

(ח"פ )511789349

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
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יעד ת.מ .פיתוח וניהול עסקים בע"מ

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  ,09/12/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק,

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,
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רח' ז'בוטינסקי  ,138רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

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

שמואל זבולוני ,עו"ד ,מפרק

לוקנו בע"מ

נופי שערי חסד בע"מ

(ח"פ )515716827

(ח"פ )513958496

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,09/12/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24/02/2019בשעה  ,13:00אצל עו"ד רון הדר ,רח'
מונטיפיורי  ,46תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אנטון ניישטוט ,מפרק

אביעד לוי ,עו"ד ,מפרק

דוטו בע"מ

רביור בע"מ

(ח"פ )510722630

(ח"פ )513675397

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,09/12/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20/12/2018בשעה  ,17:00אצל המפרקת ,רח' ש''י
עגנון  ,40תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
נאוה רשל אופיר ,מפרקת

אביעד לוי ,עו"ד ,מפרק

רובין פרסום שיווק והפקות ( )1994בע"מ

ש.שרש ייזום והשקעות בע"מ

(ח"פ )511939779

(ח"פ )512584681

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18/11/2018בשעה  ,10.00ברח' המלאכה 13ב ,לוד.

(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,09/12/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' יוחנן
הורקנוס  ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
גיא מזור ,עו"ד ,מפרק

על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון ואישור
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק על ידי
הנושים.
יובל רובין ,דירקטור

ע.ד.י.ה אחזקות בע"מ
(ח"פ )514393826

פי אן אר סטודיו בע"מ

הודעה על כינוס אסיפת נושים

(ח"פ )515639912

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18/11/2018בשעה  ,10.00ברח' המלאכה 13ב ,לוד.

(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  ,24/02/2019בשעה  ,13:00אצל עו"ד רון הדר ,רח'
מונטיפיורי  ,46תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,

על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון ואישור
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק על ידי
הנושים.
ישי גוטליב ,דירקטור
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בית הכנסת דחסידי גור ,שדרות נורדאו  65תל אביב
(ע"ר )580163335

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,25/07/2018התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד שרלי פארזאן ,מרח'
מונטיפיורי  ,33תל–אביב-יפו  ,6520102למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שרלי פארזאן ,עו"ד ,מפרקת

בר-עם רן ייעוץ עסקי בגישה
(ח"פ )51-542503-1
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את רן בר-עם ,מרח' טבנקין  ,63חיפה ,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 ,1.1.2019
בשעה  ,16.00אצל עו"ד מורן בן–חיים ,רח' שיבת ציון ,38
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רן בר-עם ,מפרק

אי.אפ.איקס מוצרים רפואיים בע"מ
(ח"פ )51-564609-9
(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  ,9.10.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגל
שרי ג'יין סבו ,מרח'  ,29מושב אוהד  ,8545000למפרקת 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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.1.2019
בשעה  ,12.00אצל 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.
סיגל שרי ג'יין סבו ,מפרקת

אי.אפ.איקס תמיסות בע"מ
(ח"פ )51-564618-0
(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  ,9.10.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגל
שרי ג'יין סבו ,מרח'  ,29מושב אוהד  ,8545000למפרקת 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 ,7.1.2019
בשעה  ,12.00אצל 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.
סיגל שרי ג'יין סבו ,מפרקת

תזאוס אסטרטגיות בע"מ
(ח"פ )51-504126-7
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,10.10.2018
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ניר דולינסקי ,מרח' אבן גבירול  ,146תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.1.2019
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.
ניר דולינסקי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7971י"ט בחשוון התשע"ט28.10.2018 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי
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