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מינוי חבר בוועדה המיוחדת

תאופיק מזאווי  -חבר שאינו עובד המדינה;
אורי אליאב  -ממלא מקום חבר שאינו עובד המדינה;

לפי תקנות זכויות הדייר בדיור הציבורי (הוראות לעניין
הזכות למגורים בדירה ציבורית בעת פירוד) ,התשע"ה2014-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (7א)( )3לתקנות זכויות הדייר
בדיור הציבורי (הוראות לעניין הזכות למגורים בדירה ציבורית
בעת פירוד) ,התשע"ה ,12014-אני ממנה את בתיה ארטמן לנציגת
ציבור בעלת ידע ומומחיות בתחום השירותים החברתיים
בוועדה המיוחדת ,לפי התקנות האמורות.

איריס סולוביציק מירב  -חברה שהיא עובדת המדינה.
תוקף המינויים לארבע שנים.
כ"א בתמוז התשע"ט ( 24ביולי )2019
(חמ )3-5882
אמיר אוחנה
שר המשפטים

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"א בתמוז התשע"ט ( 24ביולי )2019
(חמ )3-5147

מינוי וביטול מינוי נציג משרד המשפטים וממלא
מקומו לוועדת ההיגוי של מטה הסנקציות

אמיר אוחנה
שר המשפטים
1

ק"ת התשע"ה ,עמ' .330

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי ממאסר,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,ולפי סעיף  16לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה את איריס סורוקר ,שופטת בקצבה של בית
משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת שחרורים לפי החוק ,במחוז
המרכז.
תוקף המינוי לשנתיים.

לפי חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (27ג)( )4לחוק המאבק בתכנית
הגרעין של איראן ,התשע"ב ,12012-אני ממנה את יובל רויטמן
לנציג משרד המשפטים בוועדת ההיגוי לפי החוק האמור ,ואת
נטע שפירא לממלאת מקומו בוועדה זו.
תוקף המינויים לשלוש שנים.
מינויה של לימור תוסייה כהן  -בטל .
2

ו' באב התשע"ט ( 7באוגוסט )2019
(חמ )3-5575
אמיר אוחנה
שר המשפטים
1
2

כ"ה בתמוז התשע"ט ( 28ביולי )2019
(חמ -3-101ה)6

1
2

אמיר אוחנה
שר המשפטים
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשע"ח ,עמ' .689
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי חבר למועצת רואי חשבון
לפי חוק רואי חשבון ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )8לחוק רואי חשבון,
התשט"ו ,11955-ולאחר התייעצות עם לשכת רואי החשבון
בישראל ,אני ממנה את חן שרייבר לחבר במועצת רואי החשבון.

הסמכה בסמכויות רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין,
התשכ"ט ,11969-אני מסמיך את צבי לנדמן ,בסמכויות של רשם
מקרקעין באזור לשכת רישום המקרקעין נתניה.
מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמש בתפקידו
במשרד המשפטים.
י"ח באב התשע"ט ( 19באוגוסט )2019
(חמ -3-295ה)1

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"א בתמוז התשע"ט ( 24ביולי )2019
(חמ -3-224ה)1

1

אמיר אוחנה
שר המשפטים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;26התשע"ח ,עמ' .640

מינוי חברי ועדת משמעת
לפי חוק רואי חשבון ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12א(ב)( )2ו–12א(ב)( )3לחוק רואי
חשבון ,התשט"ו ,11955-ובהתייעצות עם מועצת רואי החשבון,
אני ממנה את המנויים להלן לחברי ועדת המשמעת:
1

ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;26התשע"ח ,עמ' .640

1 4882

ס"ח התשע"ב ,עמ' .634
י"פ התשע"ח ,עמ' .1939

1

אמיר אוחנה
שר המשפטים
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;259התשל"ד ,עמ' .135

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף (16א) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,העברתי לראש רשות
האוכלוסין וההגירה את סמכותי לפי סעיף 7א לחוק.
ב' באלול התשע"ט ( 2בספטמבר )2019
(חמ -3-677ה)1
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשע"ח ,עמ' .668

ילקוט הפרסומים  ,8441ט"ז באלול התשע"ט16.9.2019 ,
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מינוי מפקחים

הודעה בדבר מתן היתר זמני לעריכת הגרלות

לפי חוק הגנת הצומח ,התשט"ז1956-

לפי חוק העונשין ,התשל"ז1977-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק הגנת הצומח ,התשט"ז,11956-
אני ממנה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר אשר
שמותיהם מפורטים להלן ,למפקחים לעניין החוק האמור:

אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (231א)( )1לחוק
העונשין ,התשל"ז( 21977-להלן  -החוק) ,נתתי היתר לביצוע
אלה:

אלדד אלאמו
אמיר ווקנין
צוף בלאו
אירנה נזרוב.
תוקף המינוי עד יום כ"ח באדר ב' התשפ"ב ( 31במרס ,)2022
וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.
א' באלול התשע"ט ( 1בספטמבר )2019
אורי אריאל
(חמ )3-2689
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשט"ז ,עמ' .79

מינוי חברים למועצת הפסיכולוגים
לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז1977-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  47לחוק הפסיכולוגים,
התשל"ז( 21977-להלן  -החוק) ,אני ממנה את קרן סרברו שורק
לחברה במועצת הפסיכולוגים שהיא נציגת משרד הבריאות,
במקומה של דוריה לנגלבן כהן.3
תוקף המינוי כאמור ,לפי סעיף  49לחוק ,עד יום ז' בתשרי
התשפ"א ( 25בספטמבר .)2020
מינוי מועצת הפסיכולוגים 4יתוקן לפי זה.
כ"ב בסיוון התשע"ט ( 25ביוני )2019
(חמ -3-400ה)1
1
2
3
4

יעקב ליצמן
סגן שר הבריאות

י"פ התשע"ט ,עמ' .6044
ס"ח התשל"ז ,עמ' .857
י"פ התשע"ח ,עמ' .2167
י"פ התשע"ח ,עמ' .2167

מינוי חברים למועצת הפסיכולוגים
לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז1977-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  47לחוק הפסיכולוגים,
התשל"ז( 21977-להלן  -החוק) ,אני ממנה את שי פרנק לחבר
במועצת הפסיכולוגים שהוא נציג הסתדרות הפסיכולוגים,
במקומו של ד"ר עומר פורת.3
תוקף המינוי כאמור ,לפי סעיף  49לחוק ,עד יום ז' בתשרי
התשפ"א ( 25בספטמבר .)2020
מינוי מועצת הפסיכולוגים 4יתוקן לפי זה.
י"ח באדר ב' התשע"ט ( 25במרס )2019
יעקב ליצמן
(חמ -3-400ה)1
סגן שר הבריאות
 1י"פ התשע"ט ,עמ' .6044
 2ס"ח התשל"ז ,עמ' .857
 3יפ התשע"ח ,עמ' .2167
 4י"פ התשע"ח ,עמ' .2167

ילקוט הפרסומים  ,8441ט"ז באלול התשע"ט16.9.2019 ,

( )1הגרלות לצורך בחירת הזכאים לרכישת דירות במסגרת
מסלולי "מחיר למשתכן" מכוח החלטת ממשלה מס' 547
(דר )13/מיום ז' באב התשע"ג ( 14ביולי  ,)2013החלטת
ממשלה מס' ( 203דר )13/מיום כ"ב בתמוז התשע"ה (9
ביולי  ,)2015החלטת ממשלה מס' ( 315דר )23/מיום י"ד באב
התשע"ה ( 30ביולי  )2015וכן החלטת מועצת מקרקעי ישראל
מס'  1538מיום י"א באדר התשע"ח ( 26בפברואר ;)2018
( )2הגרלות לצורך בחירת הזכאים לרכישת דירות במסגרת
מסלולי "מחיר מטרה" מכוח החלטת ממשלה מס' 1532
(דר )43/מיום ג' בניסן התשע"ד ( 3באפריל  ,)2014החלטת
ממשלה מס' ( 1809דר )50/מיום ה' בתמוז התשע"ד (3
ביולי  ,)2014החלטת ממשלה מס'  2364מיום כ"ט בכסלו
התשע"ה ( 21בדצמבר  )2014וכן החלטת מועצת מקרקעי
ישראל מס'  1416מיום י"ב באב התשע"ד ( 8באוגוסט .)2014
תוקף ההיתר מיום ג' בתשרי התשע"ט ( 12בספטמבר )2018
עד ליום י"א באלול התשע"ט ( 11בספטמבר .)2019
י"ב באלול התשע"ט ( 12בספטמבר )2019
שי באב"ד
(חמ -3-831ה)1
המנהל הכללי של משרד האוצר
 1י"פ התשנ"ח ,עמ' .4170
 2ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ח ,עמ' .7

הודעה בדבר מתן היתר לעריכת הגרלות
לפי חוק העונשין ,התשל"ז1977-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (231א)( )1לחוק
העונשין ,התשל"ז( 21977-להלן  -החוק) ,נתתי היתר לביצוע אלה:
( )1הגרלות לצורך בחירת הזכאים לרכישת דירות במסגרת
מסלולי "מחיר למשתכן" מכוח החלטת ממשלה מס' 547
(דר )13/מיום ז' באב התשע"ג ( 14ביולי  ,)2013החלטת
ממשלה מס' ( 203דר )13/מיום כ"ב בתמוז התשע"ה (9
ביולי  ,)2015החלטת ממשלה מס' ( 315דר )23/מיום י"ד באב
התשע"ה ( 30ביולי  )2015וכן החלטת מועצת מקרקעי ישראל
מס'  1538מיום י"א באדר התשע"ח ( 26בפברואר ;)2018
( )2הגרלות לצורך בחירת הזכאים לרכישת דירות במסגרת
מסלולי "מחיר מטרה" מכוח החלטת ממשלה מס' 1532
(דר )43/מיום ג' בניסן התשע"ד ( 3באפריל  ,)2014החלטת
ממשלה מס' ( 1809דר )50/מיום ה' בתמוז התשע"ד (3
ביולי  ,)2014החלטת ממשלה מס'  2364מיום כ"ט בכסלו
התשע"ה ( 21בדצמבר  )2014וכן החלטת מועצת מקרקעי
ישראל מס'  1416מיום י"ב באב התשע"ד ( 8באוגוסט .)2014
תוקף ההיתר מיום י"ב באלול התשע"ט ( 12בספטמבר
.)2019
י"ב באלול התשע"ט ( 12בספטמבר )2019
שי באב"ד
(חמ -3-831ה)1
המנהל הכללי של משרד האוצר
 1י"פ התשנ"ח ,עמ' .4170
 2ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ח ,עמ' .7
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הודעה בדבר שינויים בתקנים

שם המטפח :ניצן לוטרינגר ,גבעת חן
שם הגידול :קנאביס רפואי

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  1004חלק  - 4אקוסטיקה בבנייני מגורים :מפלס לחץ הקול
הנגרם ממיתקני תברואה  -דרישות ושיטות בדיקה ,גיליון
תיקון מס'  ,1מאוגוסט  2019למהדורה מדצמבר ;2013
ת"י  - 921תגובות בשרפה של חומרי בנייה ,גיליון תיקון מס' ,5
מאוגוסט  2019למהדורה מינואר  2016ומגיליונות התיקון
מאפריל  ,2016מאוגוסט  2017ומאוקטובר ;2018
ת"י  1004חלק  - 1אקוסטיקה בבנייני מגורים :בידוד אקוסטי
של קירות ותקרות (רצפות) שבין חללי דירה ליתר חללי
הבניין  -דרישות ושיטות חישוב ,גיליון תיקון מס' ,1
מאוגוסט  2019למהדורה מאוקטובר ;2014
ת"י  1004חלק  - 3אקוסטיקה בבנייני מגורים :מפלס לחץ הקול
הנגרם ממעליות  -דרישות ושיטות בדיקה ,גיליון תיקון
מס'  ,1מאוגוסט  2019למהדורה ממאי ;2013
ת"י  1099חלק  - 1.1זיגוג בבניינים :תכן השמשה  -קביעת
מין הזכוכית ועובי השמשה ,תיקון טעות מאוגוסט 2019
למהדורה מאוקטובר  2018ומגיליון התיקון מפברואר .2019
כ"ח באב התשע"ט ( 29באוגוסט )2019
(חמ -3-96ה)5

1

יואל בר גיל
חבר צוות הניהול של מכון
התקנים הישראלי
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
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 הבקשה
לרישום זכות מטפחים שלהלן:
מספר הבקשה4847/19 :
שם המבקשStichting Wageningen Research - Wageningen :
 ,Plant Researchהולנד
שם המטפחStichting Wageningen Research - Wageningen :
 ,Plant Researchהולנד
שם הגידול :קינואה

תאריך הבקשות21/08/2019 :
בקשה מספר4848/19 :
השם המוצע לזן :גרי גריי האבן ()GRY GREY HEAVEN
סימון הזן---- :
תיאור הזן ותכונותיו :גובה שלב וגטטיבי  -בינוני; עלה
גבעול ראשי (שליש אמצעי של הגבעול) :צבע אנתוציאן
בפטוטרת  -אין או חלש מאוד; עלעל מרכזי בעלה ענף
צדדי (שליש אמצעי של הגבעול) :אורך טרף  -בינוני עד
ארוך; צמח :גובה שלב רפרודוקטיבי  -נמוך עד בינוני;
גבעול ראשי :עובי רקמה ספוגית בחתך רוחב  -בינוני;
תפרחת :צבע אנתוציאן בפרחים נקביים  -חלש עד בינוני,
תכולת  - THCמעט ,תכולת  - CBDהרבה.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה מספר4849/19 :
השם המוצע לזן :רד ריינו ()RED RHINO
סימון הזן---- :
תיאור הזן ותכונותיו :גובה שלב וגטטיבי  -גבוה; עלה
גבעול ראשי (שליש אמצעי של הגבעול) :צבע אנתוציאן
בפטוטרת  -אין או חלש מאוד; עלעל מרכזי בעלה ענף
צדדי (שליש אמצעי של הגבעול) :אורך טרף  -קצר;
צמח :גובה שלב רפרודוקטיבי  -בינוני עד גבוה; גבעול
ראשי :עובי רקמה ספוגית בחתך רוחב  -דק; תפרחת :צבע
אנתוציאן בפרחים נקביים  -אין או חלש מאוד ,תכולת
 - THCבינוני ,תכולת  - CBDאין או מעט מאוד.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה מספר4850/19 :
השם המוצע לזן :ט2ל ברודאר לואי ()T2L BROTHER LOUIE
סימון הזן---- :
תיאור הזן ותכונותיו :גובה שלב וגטטיבי  -בינוני עד גבוה;
עלה גבעול ראשי (שליש אמצעי של הגבעול) :צבע
אנתוציאן בפטוטרת  -אין או חלש מאוד; עלעל מרכזי
בעלה ענף צדדי (שליש אמצעי של הגבעול) :אורך טרף
 בינוני; צמח :גובה שלב רפרודוקטיבי  -בינוני; גבעולראשי :עובי רקמה ספוגית בחתך רוחב  -דק; תפרחת :צבע
אנתוציאן בפרחים נקביים  -אין או חלש מאוד ,תכולת
 - THCהרבה ,תכולת  - CBDאין או מעט מאוד.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

תאריך הבקשה13/08/2019 :

בקשה מספר4851/19 :

השם המוצע לזןDUCHESS :

השם המוצע לזן :בלק לייבל ()BLK LABEL

סימון הזןPasto offtype 4 :

סימון הזן---- :

תיאור הזן ותכונותיו :גרגר :תכולת ספונין  -אין או מעט; מועד
פריחה  -בינוני; תפרחת :צבע  -צהוב; זרע :צבע  -צהוב.

תיאור הזן ותכונותיו :גובה שלב וגטטיבי  -גבוה; עלה גבעול
ראשי (שליש אמצעי של הגבעול) :צבע אנתוציאן
בפטוטרת  -אין או חלש מאוד; עלעל מרכזי בעלה ענף
צדדי (שליש אמצעי של הגבעול) :אורך טרף  -ארוך;
צמח :גובה שלב רפרודוקטיבי  -בינוני עד גבוה; גבעול
ראשי :עובי רקמה ספוגית בחתך רוחב  -דק; תפרחת :צבע
אנתוציאן בפרחים נקביים  -חלש מאוד עד חלש ,תכולת

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מבקשה מס'  4848/19עד בקשה מס' 4854/19
שם המבקש :שיח שריד בע"מ ,גבעת חן
1

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92

1 4884
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הודעה בדבר מינוי ועדת ערר

 - THCהרבה ,תכולת  - CBDאין או מעט מאוד.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

השם המוצע לזן :זיו ספארקלינג לייט (ZIV SPARKLING
)LIGHT

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית גבעתיים ,בישיבתה מיום ה' בניסן
התשע"ט ( 10באפריל  )2019את הרכב ועדת הערר לפי החוק
האמור ,כמפורט להלן:

בקשה מספר4852/19 :

סימון הזן---- :
תיאור הזן ותכונותיו :גובה שלב וגטטיבי  -נמוך עד בינוני;
עלה גבעול ראשי (שליש אמצעי של הגבעול) :צבע
אנתוציאן בפטוטרת  -אין או חלש מאוד; עלעל מרכזי
בעלה ענף צדדי (שליש אמצעי של הגבעול) :אורך טרף
 קצר מאוד עד קצר; צמח :גובה שלב רפרודוקטיבי -נמוך; גבעול ראשי :עובי רקמה ספוגית בחתך רוחב  -דק;
תפרחת :צבע אנתוציאן בפרחים נקביים  -חלש ,תכולת
 - THCמעט ,תכולת  - CBDבינוני.

עורך הדין אריק שוורץ  -יושב ראש
אורנה צדוק  -חברה
חיים ברזל  -חבר.
ד' באלול התשע"ט ( 4בספטמבר )2019
(חמ -3-265ה)1
רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
1

בקשה מספר4853/19 :

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

השם המוצע לזן :ברן קחווי מוד ()BRN KAHAVVAI MODE
סימון הזן---- :

מינוי ועדת ערר

תיאור הזן ותכונותיו :גובה שלב וגטטיבי  -בינוני עד גבוה;
עלה גבעול ראשי (שליש אמצעי של הגבעול) :צבע
אנתוציאן בפטוטרת  -אין או חלש מאוד; עלעל מרכזי
בעלה ענף צדדי (שליש אמצעי של הגבעול) :אורך טרף
 בינוני; צמח :גובה שלב רפרודוקטיבי  -בינוני; גבעולראשי :עובי רקמה ספוגית בחתך רוחב  -דק; תפרחת :צבע
אנתוציאן בפרחים נקביים  -אין או חלש מאוד ,תכולת
 - THCבינוני ,תכולת  - CBDאין או מעט מאוד.

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית מעלות תרשיחא ,בישיבתה מיום כ"א באדר א'
התשע"ט ( 26בפברואר  )2019ועדת ערר לעניין החוק האמור
בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.

( )1עורך הדין מיחאיל דאוד -יושב ראש;

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

בקשה מספר4854/19 :

( )2אירנה זוברב;

השם המוצע לזן :סרמ ברולה קרים CRM BEULLE) 2
)CREAM 2

( )3איברהים חדאד.

סימון הזן---- :
תיאור הזן ותכונותיו :גובה שלב וגטטיבי  -בינוני עד גבוה;
עלה גבעול ראשי (שליש אמצעי של הגבעול) :צבע
אנתוציאן בפטוטרת  -אין או חלש מאוד; עלעל מרכזי
בעלה ענף צדדי (שליש אמצעי של הגבעול) :אורך טרף
 בינוני; צמח :גובה שלב רפרודוקטיבי  -בינוני; גבעולראשי :עובי רקמה ספוגית בחתך רוחב  -בינוני; תפרחת:
צבע אנתוציאן בפרחים נקביים  -אין או חלש מאוד,
תכולת  - THCמעט ,תכולת  - CBDבינוני.
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
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות לפי תקנה  12לתקנות זכות מטפחים של זני
צמחים ,התשל"ד.21974-
ח' באלול התשע"ט ( 8בספטמבר )2019
(חמ -3-235ה)1
מורן הכהן-יבין
רשמת זכויות מטפחים
2

י"ג בתמוז התשע"ט ( 16ביולי )2019
(חמ -3-265ה)1
ארקדי פומרנץ
ראש עיריית מעלות תרשיחא
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי ממלאת מקום יושב ראש ועדת ערר
לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית מגידו ,בישיבתה מיום כ' בתמוז
התשע"ט ( 23ביולי  ,)2019את יעל לוטן לממלאת מקום יושב
ראש ועדת ערר לארנונה.
כ"ח באב התשע"ט ( 29באוגוסט )2019
(חמ -3-265ה)1
איציק חולבסקי
ראש המועצה האזורית מגידו
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

ילקוט הפרסומים  ,8441ט"ז באלול התשע"ט16.9.2019 ,
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 28413-02-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טליה י .פרויקטים בע"מ ,ח"פ ,51-452030-3
והמבקש :חסאסנה תוופיק ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד יונס ,מרח'
דרך שכם  ,98ירושלים ,טל' .058-6266900 ,02-6266900
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.2.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.1.2020בשעה .08.30
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
.30.12.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מוחמד יונס ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 15551-08-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דיגיטל וונצ'ר סרוויסס בע"מ ,ח"פ
,51-519706-9
והמבקש :דוד סלומון ,ע"י ב"כ עו"ד פבל מורוז ,מס'
רישיון  ,18651ו/או רחל עדן ו/או יוליה סניגיר ו/או מיטל
ואקנין-גולד ו/או בוריס דובינסקי ,מרח' סחרוב  ,22ראשון
לציון  ,75707טל'  ,03-9412222פקס' .03-9412202
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.8.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.11.2019בשעה .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.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,13.30ביום
.30.10.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
פבל מורוז ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 31292-08-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מוצרי ויסקו עבור קומפורט ליווינג בע"מ ,ח"פ
,51-416000-1

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 40774-08-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א .שאשו נכסים ובניין בע"מ ,ח"פ
,51-383079-4

והמבקשים :ישי זלצמן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ירון לוין ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,125ת"ד  ,7398תל אביב  ,6701201טל'  ,03-5755522פקס'
.03-5755527

והמבקש :עו"ד איתן צנעני ,מרח' רוטשילד  ,68כפר סבא
 ,44201טל' .09-7672480

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.8.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.12.2019בשעה .08.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.8.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.11.2019בשעה .08.30

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.

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 למבקשים ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 14ימים לפי מועד הדיון.

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

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

ירון לוין ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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איתן צנעני ,עו"ד ,המבקש
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באת כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 63317-03-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.א.ר.ס סדרנות ופיקוח בע"מ ,ח"פ
,51-438691-1
והמבקש :מיכאל דינקין ,ע"י ב"כ עו"ד אלכס פטקין ,מרח'
הנביאים  ,20חיפה .3330504
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.3.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.11.2019בשעה .10.30
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  ,08.50ביום
.29.10.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .23.10.2019

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 24447-09-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גיא.ש .תעשיות אלומיניום בע"מ ,ח"פ
,51-543954-5
והמבקשים :ניקולאי קרבצוב ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד סטניסלב
וסרמן ,מרח' בן צבי  ,11באר שבע.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.9.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.11.2019בשעה .09.30
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  ,12.00ביום
.31.10.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום העתק מבקשת הפירוק.
סטניסלב וסרמן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

אלכס פטקין ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 19061-09-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ספידי תעשיות חומרי ניקוי ()2002
בע"מ ,ח"פ ,51-331731-3
והמבקשת :תווית ( 2000חברה לייצור ושיווק תוויות)
 1988בע"מ ,ע"י עו"ד קרן רייכבך סגל ו/או גיא אידו ו/או
יבגניה גלוחמן ו/או אבישי סנדר ,ממשרד איתן מהולל שדות,
עורכי דין ועורכי פטנטים ,שד' אבא אבן  ,10הרצליה ,46120
טל'  ,09-9726000פקס' .09-9726001
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.9.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.10.2019בשעה .09.30
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  ,10.00ביום
.3.10.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
קרן ריייכבך-סגל ,עו"ד

ילקוט הפרסומים  ,8441ט"ז באלול התשע"ט16.9.2019 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אפליקסה בע"מ
(ח"פ )51-464500-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.7.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור מלנבוים ,מרח' בית
יוסף  ,3ראשון לציון ,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.
ליאור מלנבוים ,מפרק

פ.א.ר נאמנויות בע"מ
(ח"פ )51-571004-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.8.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורלי דאי ,מרח'
התעשייה  ,5רעננה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף טולדאנו,
מרח' שבזי  ,18פרדס–חנה-כרכור  ,3713956למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסף טולדאנו ,מפרק

אורלי דאי ,עו"ד ,מפרקת

צ.מ .מונקה אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-192815-2

אלישר השקעות בע"מ
(ח"פ )51-455486-4
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.8.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי מונקה ,מרח' בן יוסף ,19
קריית אתא  ,2805319למפרק 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.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.9.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלישר סולימאן ,מרח'
הבנאי  ,16ירושלים  ,9626428למפרק 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.
אלישר סולימאן ,מפרק

אלי מונקה ,מפרק

י.ר.רפאל  -ניהול וחשבונאות חדשניים ( )2010בע"מ
(ח"פ )51-453615-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.9.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילנה פרידמן-
שאשא ,מרח' פיקדון  ,1חיפה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אילנה פרידמן-שאשא ,עו"ד ,מפרקת

קידיז מי טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-526816-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.9.2019התקבלה
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ג'י אס קול בע"מ
(ח"פ )51-515893-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.10.2019בשעה  ,10:00אצל עו"ד שרה דידי חיון,
רח' דוד המלך  ,19ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יונתן מיכאל בלוקה ,מפרק

קאליגן ישראל (מי שתיה)  2001בע"מ
(ח"פ )51-311790-3
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.10.2019בשעה  ,9:00אצל המפרקת ,רח' ריב"ל
 ,7תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאת אהרוניון ,מפרקת
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וריסיין ישראל בע"מ

בזק בן דוד בע"מ

(ח"פ )51-355897-3

(ח"פ )51-324945-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23.10.2019בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח'
 ,Bluemont way Reston, VA.20190, USA 12061לשם 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  ,13.11.2019בשעה  ,20:00במשרדי יועץ המס ישי
זנדני ,רח' כובשי החרמון  ,23רחובות ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

גל זנדני ,עו"ד ,מפרק

פריימסנס בע"מ

סאפורטספייס בע"מ

(ח"פ )51-368476-1

(ח"פ )51-362815-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.10.2019בשעה  ,10:00במשרדי הרצוג פוקס
נאמן ושות' ,רח' ויצמן ( 4בית אסיה) ,תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.11.2019בשעה  ,11:00אצל המפרק ,משרד ואר
מנג'מנט בע"מ ,עמק האלה ,גבעת ישעיהו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

כל הרואה את עצמו נפגע מההליך המתואר מתבקש
לפנות למשרדו של המפרק בטל'  ,02-9955666פקס'
 ,02-9955777לא יאוחר מ– 10ימים לפני מועד האסיפה ,קרי עד
יום .15.11.2019

טריגו טק בע"מ
(ח"פ )51-539938-4

יואב כפיר ,רו"ח ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.11.2019בשעה  ,10:00במשרדי המפרק,
רח' לאונרדו דה וינצ'י  ,13תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהד פיליפ ,עו"ד ,מפרק

ננומדיקוט בע"מ
(ח"פ )51-475105-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.11.2019בשעה  ,10:00במשרדי המפרקת ,רח'
מבוא גרופית  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

באקווב טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )52-004414-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.11.2019בשעה  ,11:00אצל המפרק ,משרד ואר
מנג'מנט בע"מ ,עמק האלה ,גבעת ישעיהו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
כל הרואה את עצמו נפגע מההליך המתואר מתבקש
לפנות למשרדו של המפרק בטל'  ,02-9955666פקס'
 ,02-9955777לא יאוחר מ– 10ימים לפני מועד האסיפה ,קרי עד
יום .15.11.2019
יואב כפיר ,רו"ח ,מפרק

לאה מילר-פורשטט ,עו"ד ,מפרקת
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אקט-דור בע"מ

א.י .בן  -עוז השקעות בע"מ

(ח"פ )51-384712-9

(ח"פ )51-426454-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.9.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון פרנקנשטיין ,מרח' דוד
אלעזר 12ב ,רעננה  ,4320508למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.2.2020בשעה  ,16:00במשרד המפרק ,רח'
שכטרמן  ,16נתניה ,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.
דורון פרנקנשטיין ,מפרק

אקט-דור בע"מ
(ח"פ )51-384712-9
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.11.2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' דוד
אלעזר 12ב ,רעננה  ,4320508לשם הגשת דוח סופי של המפרק
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון פרנקנשטיין ,מפרק

א.י .בן  -עוז השקעות בע"מ
(ח"פ )51-426454-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.9.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן כפיר ,מרח' שכטרמן ,16
נתניה ,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.
רן כפיר ,מפרק

1 4890

רן כפיר ,מפרק

לשנים בע"מ
(ח"פ )51-212216-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.5.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
שמעון איפרגן ,מרח' האורגים  ,35אשדוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/10/19
בשעה  ,20.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמעון איפרגן ,רו"ח ,מפרק

ראשונפארם בע"מ
(ח"פ )51-223037-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.5.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
שמעון איפרגן ,מרח' האורגים  ,35אשדוד ,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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/10/19
בשעה  ,20.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמעון איפרגן ,רו"ח ,מפרק

בית הבורג ( )1989בע"מ
(ח"פ )51-143662-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.7.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עובדיה
חן ,מרח' קרן היסוד  ,62קרית ביאליק ,למפרק החברה.

בלביט בע"מ
(ח"פ )51-290335-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.9.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ויטאלי
בילקובסקי ,מרח' האצ"ל  ,42חולון ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17/10/19
בשעה  ,12.30אצל המפרק ,רח' ויצמן  ,2תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ויטאלי בילקובסקי ,מפרק

ד.ק .שירות לנגר שיווק פרזול ודיקטים בע"מ
(ח"פ )51-379303-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את דוד קוסקס ,מרח' השיטה  ,16נתיבות ,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.

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 ,1/11/19
אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עובדיה חן ,מפרק

דן פלק ניהול בע"מ
(ח"פ )51-327268-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את דן פלק ,מרח' העלייה השנייה  ,10הרצליה,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/11/19
בשעה  ,10:00אצל עו"ד תמר לרנר ,רח' בר כוכבא  ,23בני
ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דן פלק ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/10/19
בשעה  ,16.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דוד קוסקס ,מפרק
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פלאפל ענבים בע"מ

ארז וינברגר אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-551130-1

(ח"פ )51-292403-6

(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 לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7/8/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
חיים ,מרח' חושן  ,7נס ציונה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5/9/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עופר פרידמן ,מרח' יעקב  ,17רחובות ,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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,8/12/19
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,5/1/2020
בשעה  ,10:00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר פרידמן ,עו"ד ,מפרק

יעקב חיים ,מפרק

ט.ק טונקל יזמות בע"מ

גלובל וויו (א.ר ).בע"מ

(ח"פ )51-462713-2

(ח"פ )51-406222-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם 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 עו"ד תומר קשטן ,מרח' דרך רמתיים  ,48ת"ד
 ,1373הוד השרון  ,45112למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2/1/2020
בשעה  ,17:00במשרד המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4/9/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליעד
סגל ,מרח' תובל  ,30רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12/1/2020
בשעה  ,14:00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליעד סגל ,מפרק

תומר קשטן ,עו"ד ,מפרק
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מון אמי בייבי בע"מ

איזי גרופ בע"מ

(ח"פ )51-491885-3

(ח"פ )51-351886-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם 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 עו"ד רועי חיון ,מרח' ויצמן  ,4תל אביב ,למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  20/8/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיה
חן ,אצל רוחש מג'ר ,רח' רחבת הבנים  ,1בית יצחק ,למפרקת
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12/1/2020
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.
רועי חיון ,עו"ד ,מפרק

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 ,20/1/2020
בשעה  ,10:00אצל רוחש מג'ר ,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.
מאיה חן ,מפרקת

נ.ס.ל.י .ספורט בע"מ
(ח"פ )51-372076-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אשר מכלוף ,משרד עורכי דין
(ח"פ )51-301476-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  2/9/2012התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה שלמוני ,מרח' מרדכי רוז'נסקי  ,2ראשון לציון ,למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.3.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר
מכלוף ,מרח' יהודה הלוי  ,61נתניה ,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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/1/2020
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.10.2019
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.

משה שלמוני ,עו"ד ,מפרק

אשר מכלוף ,מפרק
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ליאור בתי עץ בע"מ

ליכטמן השקעות בע"מ

(ח"פ )51-366935-8

(ח"פ )51-342439-0

(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 לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר
קינן ,מרח' נייברג  ,20טבריה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.6.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר
פישר ,מרח' בית וגן  ,92ירושלים ,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.

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 ,23.10.2019
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.10.2019
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.

אליעזר קינן ,מפרק

אליעזר פישר ,מפרק

מאסטר סאונד ( )2012ח.ח בע"מ

פינאקו תעופה וסחר בינלאומיים בע"מ

(ח"פ )51-482327-7

(ח"פ )51-086730-2

(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 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  ,28.7.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חמדה
ענבי חסין ,מרח' הלווייתן  ,36ראשון לציון ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.9.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניצה
יפה ארבל בן ארי ,מרח' חיים לנדאו  ,7רמת גן ,למפרקת החברה.

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

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 ,23.10.2019
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 ,3.3.2020
בשעה  ,09.00במשרד עורכי דין לוסטיגמן לפלר רוזנברג ,רח'
דרך מנחם בגין  ,11מגדל רוגובין-תדהר ,רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

חמדה ענבי חסין ,מפרקת

ניצה יפה ארבל בן ארי ,מפרקת
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בייביד בע"מ

מיסטרל תעשיות מתכת בע"מ

(ח"פ )51-505860-0

(ח"פ )51-417108-1

(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 לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,3.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיר
שפירא ,מרח' יצחק ריינס  ,25פתח תקווה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניב
ויציסלב ,מרח' ההדרים  ,1אודים ,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.

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 ,23.10.2019
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.10.2019
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.

עמיר שפירא ,מפרק

ניב ויציסלב ,מפרק

אברמוב גרעיני עפולה החמניה בע"מ

שיקום וסביבה בע"מ

ח"פ )51-555812-0

(ח"פ )51-367983-7

(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 לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום
אברמוב ,מרח' שמואל יבניאל  ,2/4קריית אתא ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  27.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים
אלון גולן ,מרח' שוהם  ,5רמת גן ,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.

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 ,23.10.2019
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.10.2019
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.

שלום אברמוב ,מפרק

ניסים אלון גולן ,מפרק
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לוק מסחר אלקטרוני בע"מ

מתדור פאוור בע"מ

ח"פ )51-453482-5

(ח"פ )51-243780-7

(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 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  ,23.11.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את שירי
כץ ,מרח' הגעתון  ,5אורנית ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.7.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את מזל
אלדר ,מרח' פאר קצנלסון  ,46פתח תקווה ,למפרקת החברה.

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

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 ,23.10.2019
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 ,23.10.2019
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.

שירי כץ ,מפרקת

מזל אלדר ,מפרקת

ג.מ.א בצקים בע"מ

דע נדל"ן שיווק ומאגרי מידע בע"מ

(ח"פ )51-265146-4

(ח"פ )51-246495-9

(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 לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  28.7.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר
כהן ,מרח' אידר  ,14חיפה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.7.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם
פישלר ,מרח' רנד  ,104קיסריה ,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.

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 ,23.10.2019
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.10.2019
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.

אמיר כהן ,מפרק

מנחם פישלר ,מפרק
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וולדמן אחזקות וניהול בע"מ

אורקה אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-175796-5

(ח"פ )51-457907-7

(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 לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.5.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את הילרי
וולדמן ,מרח' אשר ברש  ,1הרצליה ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל
הלפרין ,מרח' שקמה  ,7מודיעין-מכבים-רעות ,למפרק 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.

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 ,23.10.2019
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 ,23.10.2019
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.

הילרי וולדמן ,מפרקת

גל הלפרין ,מפרק

חכמה בינה דעת ניהול ויזמות בע"מ

שקמה יועצים ג.א בע"מ

(ח"פ )51-493217-7

(ח"פ )51-538150-7

(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 לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.7.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי גביסון ,מרח' דן,14
באר יעקב ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל
הלפרין ,מרח' שקמה  ,7מודיעין-מכבים-רעות ,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.

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 ,23.10.2019
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.10.2019
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.

עדי גביסון ,מפרק

גל הלפרין ,מפרק
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אושן הולדינגס  -ה.ב.ק בע"מ

א.צ .שיא גרופ בע"מ

(ח"פ )51-476153-5

(ח"פ )51-303830-7

(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 לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל
הלפרין ,מרח' שקמה  ,7מודיעין-מכבים-רעות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם
בן ארויה ,מרח' פועלי הרכבת  ,43גבעתיים ,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.

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 ,23.10.2019
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.10.2019
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.

גל הלפרין ,מפרק

ס.ע .חכים את עדי שיווק ויבוא בע"מ

ברד פרסום ויעוץ בע"מ

(ח"פ )51-295154-2
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

(ח"פ )51-371644-9
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  ,12.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתי
וינברג ,מרח' בת מרים  ,25תל 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 ,23.10.2019
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.
מתי וינברג ,מפרק

1 4898

אברהם בן ארויה ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.7.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי ,לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי
סמארה ,מרח' א-סולטני  ,1טירה ,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 ,23.10.2019
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.
עדי סמארה ,מפרק
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א.מ.ד .סחר וייבוא בע"מ

קבוצת רויאלטי יזמות ובניה בע"מ

(ח"פ )51-527224-3

(ח"פ )51-531828-5

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/10/2019בשעה  ,10.00ברח' מלאכה ,6
לוד.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/10/2019בשעה  ,10.00ברח' מלאכה ,6
לוד.

על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון של
החברה ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת
מפרק על ידי הנושים.

על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון של
החברה ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת
מפרק על ידי הנושים.

חלד אלהוארי ,דירקטור

חלד אלהוארי ,דירקטור

מודיאנס  -בניה וניהול פרויקטים בע"מ

ענבר כנסים בע"מ

(ח"פ )51-438145-8

(ח"פ )51-474092-7

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/10/2019בשעה  ,10.00ברח' מלאכה ,6
לוד.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/10/2019בשעה  ,10.00ברח' מלאכה ,6
לוד.

על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון של
החברה ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת
מפרק על ידי הנושים.

על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון של
החברה ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת
מפרק על ידי הנושים.

חלד אלהוארי ,דירקטור

חלד אלהוארי ,דירקטור

נועם את מאור בית להצלחה בע"מ

מנדרין לופט כנסים עסקיים בע"מ

(ח"פ )51-513213-2

(ח"פ )51-481114-0

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/10/2019בשעה  ,10.00ברח' מלאכה ,6
לוד.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/10/2019בשעה  ,10.00ברח' מלאכה ,6
לוד.

על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון של
החברה ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת
מפרק על ידי הנושים.

על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון של
החברה ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת
מפרק על ידי הנושים.

חלד אלהוארי ,דירקטור

חלד אלהוארי ,דירקטור

י.ח.א ניהול מסעדות בע"מ

רנסנס טורס והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-433290-7

(ח"פ )51-423618-1

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/10/2019בשעה  ,10.00ברח' מלאכה ,6
לוד.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/10/2019בשעה  ,10.00ברח' מלאכה ,6
לוד.

על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון של
החברה ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת
מפרק על ידי הנושים.

על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון של
החברה ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת
מפרק על ידי הנושים.

חלד אלהוארי ,דירקטור

חלד אלהוארי ,דירקטור
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פרומיס הנדסה בע"מ

גד  -טל שירותים ( )1985בע"מ
(ח"פ )51-108669-6

(ח"פ )51-255104-5

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/10/2019בשעה  ,10.00ברח' מלאכה ,6
לוד.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/10/2019בשעה  ,10.00ברח' מלאכה ,6
לוד.

על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון של
החברה ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת
מפרק על ידי הנושים.

על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון של
החברה ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת
מפרק על ידי הנושים.

עודד דרוקר ,דירקטור

דניאל מסינגר ,דירקטור

אי די ודי תכן ופיתוח אוירונאוטי בע"מ

ג.ד .עיט חברה לשירותים בע"מ
(ח"פ )51-228099-1

(ח"פ )51-136262-6

הודעה על כינוס אסיפת נושים

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/10/2019בשעה  ,10.00ברח' מלאכה ,6
לוד.

הודעה על החלפת מפרקת

על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון של
החברה ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת
מפרק על ידי הנושים.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות (נוסח חדש) ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
מיוחדת של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2019התקבלה
החלטה למנות את עו"ד אמיליה קסלמן כץ ,מרח' השלושה ,2
תל אביב ,למפרקת יחידה של החברה במקומה של עו"ד חן רז.
אמיליה קסלמן כץ ,עו"ד ,מפרקת

עודד דרוקר ,דירקטור

חותם-חירם

גד  -טל ארועים בע"מ

(ש"מ )55-021244-3

(ח"פ )51-148929-6

הודעה בדבר שינויים בשותפות

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/10/2019בשעה  ,10.00ברח' מלאכה ,6
לוד.
על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון של
החברה ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת
מפרק על ידי הנושים.

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,28.8.2019
הועברו כל זכויותיה וחובותיה של חותם הנדסה ובנין ,ש"מ
 ,54-019322-4כשותפה מוגבלת בשותפות ,לדופאל בניה
והשקעות בע"מ ,ח"פ  ,51-274228-9אשר הצטרפה כשותפה
מוגבלת במקומה של חותם הנדסה ובנין ואשר הכניסה סכום
של  1,000שקלים חדשים.
		

עודד דרוקר ,דירקטור

אייל שובלי ,מורשה חתימה בשותפות
________________
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