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הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות הממשלה וניהולן
לפי חוק המשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )3לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–יסוד :הממשלה,2
קבעה הממשלה ,כי השר ישראל כ"ץ יזמן את ישיבות הממשלה
וינהלן ,בעת העדרו של ראש הממשלה מהארץ ,מיום י"ג בכסלו
התשע"ז ( 13בדצמבר  )2016עד יום ט"ו בכסלו התשע"ז (15
בדצמבר .)2016

התשנ"ב ,21992-אני ממנה את גדעון ורדי ,רופא מוסמך ,לחבר
בוועדת ערעור לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ג בטבת התשע"ז ( 11בינואר )2017
(חמ -3-99ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
2

על פי סעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,2001-נמסרה
הודעה לכנסת.

הודעה בדבר דחיית מועד הבחירות המיוחדות
לראש המועצה האזורית רמת נגב

י"ב בכסלו התשע"ז ( 12בדצמבר )2016
(חמ -3-3281ה)25
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולסעיף  10ל"מסמך ההסכמות"
שסוכם ונחתם בין שר האוצר לבין יושב ראש הסתדרות
העובדים הכללית החדשה לעניין אופני העסקה במגזר
הציבורי ביום ד' באב התשע"ה ( 20ביולי  ,)2015ובהתאם
להצעת ועדת שירות המדינה (מספר  ,)389בישיבתה מיום ו'
בטבת התשע"ז ( 4בינואר  ,)2017החליטה הממשלה להחיל
באופן חד–פעמי פטור מחובת המכרז בדומה לפטור שניתן
בהחלטת הממשלה מס'  ,24922מיום כ"ה בתמוז התשע"ב (15
ביולי ( )2012להלן  -החלטת הממשלה) ,על מינוי למשרות
באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במשרד המשפטים
עקב העברת התפקידים של המועמדים למינויים לשירות
המדינה ,ובלבד שמדובר במועמדים שהועסקו בפועל ברציפות
במשרד המשפטים באותו תפקיד או בתפקיד דומה שנתיים
ומעלה ,במועד קבלת ההחלטה על פטור כאמור בידי הממשלה.
הפטור מחובת המכרז כאמור לעיל יהיה כפוף לכל שאר
התנאים והסייגים שנקבעו בהחלטת הממשלה.
ממועד החלטה זו ,לא יועסקו נציגים במשרד המשפטים
שלא בהתאם לנוהל שסוכם בין נציבות שירות המדינה ,משרד
המשפטים והאפוטרופוס הכללי.
ט' בשבט התשע"ז ( 5בפברואר )2017
(חמ )3-274
1
2

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשס"ג ,עמ' .110
י"פ התשע"ג ,עמ' .1494

מינוי חבר לוועדת ערעור
לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד,1954-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק נכי המלחמה בנאצים,
התשי"ד( 11954-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים,
1

ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88

3 902

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

לפי חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה),
התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ו(ב)( )1לחוק המועצות האזוריות
(בחירת ראש המועצה) ,התשמ"ח ,11988-ולאחר שמצאתי
כי נסיבות העניין מצדיקות זאת ,אני מורה בזה כי הבחירות
המיוחדות לראש המועצה האזורית רמת נגב יתקיימו ביום ח'
בניסן התשע"ז ( 4באפריל .)2017
י' בשבט התשע"ז ( 6בפברואר )2017
(חמ )3-328
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
1

ס"ח התשמ"ח ,עמ' .213

הארכת מינוי יושבת ראש הוועדה המייעצת לשר הפנים
לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה),
התשס"ג2003-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א 1לחוק האזרחות והכניסה
לישראל (הוראת שעה) ,התשס"ג( 12003-להלן  -החוק) ,אני
מאריך את מינויה של מרים רוזנטל ליושבת ראש הוועדה
המייעצת לשר הפנים ,עד יום ד' בניסן התשע"ז ( 31במרס .)2017
י"ח בטבת התשע"ז ( 16בינואר )2017
(חמ -3-3416ה)2
1

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ס"ח התשס"ג ,עמ'  ;544התשס"ז ,עמ' .295

מינוי מפקחת
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע בהתאם לסעיף (5ה) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א)
לחוק ,אני ממנה את אמונה שמחוני ,עובדת רשות האוכלוסין
וההגירה במשרד הפנים ,למפקחת לגבי העבירות המנויות בחוק
עובדים זרים ,התשנ"א ,21991-שנקבעו כעבירות מינהליות
בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -עובדים זרים),
התשנ"ב ,31992-לאחר שעברה הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק.
י"ב בשבט התשע"ז ( 8בפברואר )2017
(חמ )3-1923
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
 2ס"ח התשנ"א ,עמ' .112
 3ק"ת התשנ"ב ,עמ'  ;1166התשס"ט ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע
לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-
בהתאם לסעיפים  1ו– 2לחוק הביטוח לאומי [נוסח
משולב] ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי החל
מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  )2017חלו שינויים בשכר
הממוצע כמשמעותו בחוק ,2כדלקמן:
( )1לעניין סעיף  1לחוק  -עלייה בשיעור של  ;2.2%השכר
הממוצע הוא  9,543שקלים חדשים במקום  9,334שקלים
חדשים;
( )2לעניין סעיף  2לחוק  -עלייה בשיעור של  ;2.2%השכר
הממוצע הוא  9,673שקלים חדשים במקום  9,464שקלים
חדשים.
י"ג בטבת התשע"ז ( 11בינואר )2017
(חמ )3-435
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ' .207
 2י"פ התשע"ו ,עמ' .3640

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים ,התשס"ז2007-
בהתאם לסעיף (12א) לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים,
התשס"ז( 12007-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי במדד
שפורסם בחודש דצמבר  2016לעומת המדד שפורסם בחודש
דצמבר  ,2015מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  ,)2017סכום
העיצום הכספי לפי סעיף (12א) לחוק הוא  2,381שקלים חדשים
בשל כל טון צמיגים שלא סולק או מוחזר בהתאם ליעדים
האמורים בסעיף  3לחוק.
י"ט בטבת התשע"ז ( 17בינואר )2017
(חמ )3-4482
זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
 1ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;96י"פ התשע"ו ,עמ' .3381

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק החומרים המסוכנים ,התשנ"ג1993-
בהתאם לסעיף 14ט לחוק החומרים המסוכנים,
התשנ"ג( 11993-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי במדד
שפורסם בחודש דצמבר  2016לעומת המדד שפורסם בחודש
דצמבר  ,2015מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  ,)2017סכום
העיצום הכספי לפי סעיף 14ה לחוק ,הוא כלהלן:
( )1בשל אי–ניהול פנקס רעלים  55,300 -שקלים חדשים;
( )2בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר ,אחסון רעלים
ושמירתם בניגוד להוראות או מכירת רעלים -
(א) ליחיד  55,300 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על
 250מיליון שקלים חדשים  221,190 -שקלים חדשים;
(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על
 250מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על  500מיליון
שקלים חדשים  442,730 -שקלים חדשים;
1

ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;28התשס"ח ,עמ'  ;869י"פ התשע"ז ,עמ' .3204

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על
 500מיליון שקלים חדשים  884,750 -שקלים חדשים.
י"ט בטבת התשע"ז ( 17בינואר )2017
(חמ )3-4249
זאב אלקין
השר להגנת הסביבה

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-
בהתאם לסעיף (57ב) לחוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי במדד שפורסם בחודש
דצמבר  2016לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר  ,2015מיום
ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  ,)2017סכומי העיצום הכספי לפי
סעיף  53לחוק ,הם כלהלן:
( )1בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53א) -
(א) ליחיד  451,700 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  903,300 -שקלים חדשים;
( )2בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53ב) -
(א) ליחיד  225,800 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  451,700 -שקלים חדשים;
( )3בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53ג) -
(א) ליחיד  112,900 -שקלים חדשים;
1

(ב) לתאגיד  225,800 -שקלים חדשים.
י"ט בטבת התשע"ז ( 17בינואר )2017
(חמ -3-4316ה)1
1

זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;752י"פ התשע"ו ,עמ' .3380

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,
התשע"ב2012-
בהתאם לסעיף (52ב) לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי
ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב( 12012-להלן  -החוק) ,אני
מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2016
לעומת מדד חודש דצמבר  ,2015מיום ג' בטבת התשע"ז (1
בינואר  ,)2017סכומי העיצום הכספי לפי סעיף  46לחוק ,הם
כלהלן:
( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (46א) לחוק -
(א) ליחיד  19,840 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  39,680 -שקלים חדשים;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (46ב) לחוק -
(א) ליחיד  74,390 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  148,780 -שקלים חדשים;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (46ג) לחוק -
(א) ליחיד  297,560 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  595,130 -שקלים חדשים;
1

ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;530י"פ התשע"ו ,עמ' .3381

3903

הודעה בדבר עדכון סכומים

( )4בשל הפרת הוראה לפי סעיף (46ה)( )2לחוק  2,980 -שקלים
חדשים.
כ"ד בטבת התשע"ז ( 22בינואר )2017
(חמ )3-5196
ישראל דנציגר
המנהל הכללי
של המשרד להגנת הסביבה

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (64ג) לחוק למניעת מפגעי
אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע
כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר  2016לעומת
המדד שפורסם בחודש דצמבר  ,2015מיום ג' בטבת התשע"ז
( 1בינואר  )2017התעדכנו סכומי העיצומים הכספיים כאמור
בסעיף  58לחוק ,והם כלהלן:

לפי חוק קידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3ב) לחוק לקידום התחרות
בענף המזון ,התשע"ד( 12014-להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי
בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום  16בינואר ( 2017י"ח
בטבת התשע"ז) לעומת המדד שהיה ידוע ביום  16בינואר 2016
(ו' בשבט התשע"ו) -
.1

הסכום הקבוע בהגדרה "ספק גדול" שבסעיף  2לחוק יהיה
 296,409,402שקלים חדשים;

.2

הסכום הקבוע בהגדרה "קמעונאי גדול" שבסעיף  2לחוק
יהיה  247,007,835שקלים חדשים.

י"ח בטבת התשע"ז ( 16בינואר )2017
(חמ )3-5210
1

( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58א) לחוק -

מיכל הלפרין
הממונה על ההגבלים העסקיים
ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;438י"פ התשע"ז ,עמ' .2660

מינוי מפקח בעיריית הוד השרון

(א) ליחיד  51,020 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  102,040 -שקלים חדשים;

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-

( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58ב) לחוק -

בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ב) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את יוסי דומברוביצקי,
לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק ,למפקח לעניין
העבירות המינהליות המפורטות להלן שנעברו בתחומה של
הרשות המקומית הוד השרון:

(א) ליחיד  204,080 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  408,150 -שקלים חדשים;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (58ג) לחוק -
(א) ליחיד  408,150 -שקלים חדשים;

( )1חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג;22002-

(ב) לתאגיד  816,310 -שקלים חדשים.

( )2תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס"ה; 2005-

כ"ד בטבת התשע"ז ( 22בינואר )2017
(חמ )3-4609

1

ישראל דנציגר
המנהל הכללי של המשרד
להגנת הסביבה
ס"ח התשע"א ,עמ'  ;694י"פ התשע"ו ,עמ' .3381

שינוי הרכב ועדת אתיקה
לפי חוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (24א) לחוק זכויות החולה,
התשנ"ו ,11996-ותקנה  3לתקנות זכויות החולה (דרכי מינוי,
תקופת כהונה וסדרי עבודה של ועדות אתיקה) ,התשנ"ז,21996-
אני משנה את הרכב ועדת האתיקה של המרכז לבריאות הנפש
גהה ,3וממנה -
( )1את ד"ר מרים פסקין  -מומחית לפסיכיאטריה ופסיכיאטריה
של הילד והמתבגר ,במקומה של ד"ר שרה שפיצר גיזר;
( )2את ד"ר שי קונס  -מומחה בפסיכיאטריה ,לממלא מקומה
של ד"ר מרים פסקין.
י"ט בכסלו התשע"ז ( 19בדצמבר )2016
(חמ )3-2753
משה בר סימן טוב
המנהל הכללי של
משרד הבריאות
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .327
 2ק"ת התשנ"ז ,עמ' .80
 3י"פ התשע"ה ,עמ' .3092

3 904

3

( )3תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים) ,התשס"א;42004-
( )4פקודת הכלבת;51934 ,
( )5תקנות הכלבת (חיסון) ,התשס"ה. 2005-
6

תוקפו של מינוי זה כל עוד יוסי דומברוביצקי הוא עובד
עיריית הוד השרון ומשמש כפקח וטרינרי או עד ביטול כתב
הסמכה זה ,לפי המוקדם מביניהם.
י"ח בכסלו התשע"ז ( 18בדצמבר )2016
(חמ )3-1923
1
2
3
4
5
6

חי אדיב
ראש עיריית הוד השרון
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התש"ע ,עמ' .300
ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
ק"ת התשס"ה ,עמ' .362
ק"ת התשס"א ,עמ' .111
ע"ר  ,1934עמ' .342
ק"ת התשס"ה ,עמ' .377

מינוי מפקח בעיריית הוד השרון
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ב) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את קובי אשכנזי,
לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק ,למפקח לעניין
1

ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התש"ע ,עמ' .300

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

העבירות המינהליות המפורטות להלן שנעברו בתחומה של
הרשות המקומית הוד השרון:

המינהליות המפורטות להלן שנעברו בתחומה של הרשות
המקומית הוד השרון:

( )1חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג;22002-

( )1חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג;22002-

( )2תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס"ה; 2005-

( )2תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס"ה; 2005-

( )3תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים) ,התשס"א;42004-

( )3תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים) ,התשס"א.42004-

( )4פקודת הכלבת;51934 ,

תוקפו של מינוי זה כל עוד סימי נפתלי היא עובדת עיריית
הוד השרון ומשמשת כמפקחת או עד ביטול כתב הסמכה זה,
לפי המוקדם מביניהם.

3

( )5תקנות הכלבת (חיסון) ,התשס"ה.62005-
תוקפו של מינוי זה כל עוד קובי אשכנזי הוא עובד עיריית
הוד השרון ומשמש כפקח וטרינרי או עד ביטול כתב הסמכה זה,
לפי המוקדם מביניהם.
י"ח בכסלו התשע"ז ( 18בדצמבר )2016
(חמ )3-1923

3
4
5
6

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
ק"ת התשס"ה ,עמ' .362
ק"ת התשס"א ,עמ' .111
ע"ר  ,1934עמ' .242
ק"ת התשס"ה ,עמ' .377

בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ב) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את אחמד רעד ,לאחר
שעבר הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק ,למפקח לעניין העבירות
המינהליות המפורטות להלן שנעברו בתחומה של הרשות
המקומית הוד השרון:
( )1חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג;22002-
( )2תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס"ה; 2005-
3

( )3תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים) ,התשס"א.42004-
תוקפו של מינוי זה כל עוד אחמד רעד הוא עובד עיריית
הוד השרון ומשמש כפקח או עד ביטול כתב הסמכה זה ,לפי
המוקדם מביניהם.
י"ח בכסלו התשע"ז ( 18בדצמבר )2016
(חמ )3-1923

3
4

חי אדיב
ראש עיריית הוד השרון
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התש"ע ,עמ' .300
ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
ק"ת התשס"ה ,עמ' .362
ק"ת התשס"א ,עמ' .111

מינוי מפקחת בעיריית הוד השרון
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ב) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את סימי נפתלי ,לאחר
שעברה הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק ,למפקחת לעניין העבירות
1

ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התש"ע ,עמ' .300

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

3
4

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
ק"ת התשס"ה ,עמ' .362
ק"ת התשס"א ,עמ' .111

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-

מינוי מפקח בעיריית הוד השרון

2

חי אדיב
ראש עיריית הוד השרון

מינוי מפקח בעיריית הוד השרון

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-

1

י"ח בכסלו התשע"ז ( 18בדצמבר )2016
(חמ )3-1923
2

חי אדיב
ראש עיריית הוד השרון
2

3

בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ב) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את אורן לוי ,לאחר
שעבר הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק ,למפקח לעניין העבירות
המינהליות המפורטות להלן שנעברו בתחומה של הרשות
המקומית הוד השרון:
( )1חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג;22002-
( )2תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס"ה;32005-
( )3תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים) ,התשס"א.42004-
תוקפו של מינוי זה כל עוד אורן לוי הוא עובד עיריית הוד
השרון ומשמש כפקח או עד ביטול כתב הסמכה זה ,לפי המוקדם
מביניהם.
י"ח בכסלו התשע"ז ( 18בדצמבר )2016
(חמ )3-1923
1
2
3
4

חי אדיב
ראש עיריית הוד השרון
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התש"ע ,עמ' .300
ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
ק"ת התשס"ה ,עמ' .362
ק"ת התשס"א ,עמ' .111

מינוי מפקח בעיריית הוד השרון
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ב) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את מיכאל
מונטוולינסקי ,לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק ,למפקח
לעניין העבירות המינהליות המפורטות להלן שנעברו בתחומה של
הרשות המקומית הוד השרון:
( )1חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג;22002-
1
2

ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התש"ע ,עמ' .300
ס"ח התשס"ג ,עמ' .216

3905

( )2תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס"ה;32005-
( )3תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים) ,התשס"א.42004-
תוקפו של מינוי זה כל עוד מיכאל מונטוולינסקי הוא עובד
עיריית הוד השרון ומשמש כפקח או עד ביטול כתב הסמכה זה,
לפי המוקדם מביניהם.
י"ח בכסלו התשע"ז ( 18בדצמבר )2016
(חמ )3-1923

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 ,18.30
ביום .9.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יאיר פנחסי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

חי אדיב
ראש עיריית הוד השרון
3
4

ק"ת התשס"ה ,עמ' .362
ק"ת התשס"א ,עמ' .111

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 13693-02-17

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 19681-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יהודה ויסלר חברה לבנין בע"מ,
והמבקש :רו"ח תמיר סער ,בתפקידו כנאמן חברה בהקפאת
הליכים ,אצל ליאון ,אורליצקי ושות' ,רואי חשבון ,רח' בן גוריון
 ,1בני ברק  ,51201טל'  ,03-6155155פקס' .03-6142192
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.4.2017בשעה .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.

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ב.צ .לוגיסטיק אחזקות ונכסים בע"מ,
והמבקש :עו"ד חגי אולמן ,מנהל מיוחד ,מרח' לינקולן ,20
בית רובינשטיין ,תל אביב .6713412
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.4.2017בשעה .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  ,19.00ביום
.28.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר רשום
עם אישור מסירה ,באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא
יאוחר משעה  10.15ביום .20.4.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
תמיר סער ,רו"ח ,נאמן

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 26963-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נגד הזרם בע"מ ,ח"פ ,51-186399-5

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 16807-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קיר מסך אוורסט בע"מ ,ח"פ .51-397945-0
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד יאיר פנחסי ,מרח'
בני ברית  ,7הוד השרון.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  19.3.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
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חגי אולמן ,עו"ד
בתפקידו כמנהל המיוחד

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או
אריאל כוכבי ו/או שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה זיגדון ,מרח'
כנרת  ,מגדל ב.ס.ר  ,3קומה  ,4בני ברק  ,5126237טל' ,03-6911808
פקס' .03-6957591
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.4.2017בשעה .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.

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .2.4.2017

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .4.4.2017

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .26.3.2017
אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

אור משה ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 70797-01-17

בבית המשפט המחוזי בתל אביב

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
פר"ק 32936-02-17

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ברנר שתיים בע"מ ,ח"פ .51-482825-0
והמבקש ,Tadcsc Gereysus :ע"י ב"כ עו"ד אסף מסדה
ו/או ערן כהן ,מרח' דרך בגין  ,65תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.4.2017בשעה .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
.2.4.2017

ובעניין פירוק חברת ג.ג בניה ומתכת ,ח"פ ,51-508055-4
והמבקש :זקיר בוגנוב ,ע"י ב"כ עו"ד יעקב שניטמן ,מרח'
טשרניחובסקי  ,35בניין "אסטרה" ,חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 21.5.2017בשעה .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  12.00ביום
.16.5.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

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

יעקב שניטמן ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 17656-02-17

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
פר"ק 1471-01-17

ובעניין פירוק חברת אלהודא לחינוך ותרבות בע"מ ,ח"פ
( 51-340555-5בפירוק זמני).

ובעניין פירוק חברת ארנולד'ס (רמת ישי) בע"מ ,ח"פ
,51-487894-1

והמבקשת :החברה בעצמה ,ע"י ב"כ עו"ד גיל הירשמן
בתפקידו כמפרק זמני ,מרח' ברקוביץ'  ,4מגדל המוזאון ,תל
אביב  ,6423806טל'  ,03-6935277פקס' .03-6935177

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

והמבקשת :לי מחרז ,ע"י ב"כ עו"ד אור משה ו/או מרדכי
כהן-ניסן ,משד' המגינים  ,41-39ת"ד  ,1000חיפה  ,31009פקס'
.04-8512812
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.4.2017בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.5.2017בשעה .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 19.00
ביום .1.5.2017

3907

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוטי קניאל ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,למפרק החברה.

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .25.4.2017

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

גיל הירשמן ,עו"ד
מפרק זמני

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

בבית המשפט המחוזי בלוד
פר"ק 33269-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שאען אחזקות בע"מ ,ח"פ ,51-246735-8
והמבקשים :זכריה שלום ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד אלי לזר ,מרח'
אבא הלל  ,7רמת גן  ,52522טל'  ,03-6123376פקס' .03-7516612
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.2.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בלוד לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 4.4.2017בשעה .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 מיום .4.3.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלי לזר ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מעון קצנלסון  6בע"מ
(ח"פ )51-010905-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,15.5.2017בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,רח' ז'בוטינסקי ,33
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מוטי קניאל ,עו"ד ,מפרק

סטרטוס שוקי הון בע"מ
(ח"פ )51-379131-9
(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  ,9.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע גינזבורג,
מרח' לסל  ,11כפר סבא ,למפרק החברה.
יהושע גינזבורג ,מפרק

הוסט דיינמיקס בע"מ

סטרטוס שוקי הון בע"מ

(ח"פ )51-452282-0

(ח"פ )51-379131-9

(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  ,3.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אלי כהן ,9
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל סבר ,מפרק

מעון קצנלסון  6בע"מ
(ח"פ )51-010905-1
(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  ,5.2.2017התקבלה החלטה

3 908

(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  ,9.5.2017בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,רח' לסל ,11
כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יהושע גינזבורג ,מפרק

בוטיצ'לי ניהול קרנות גידור בע"מ
(ח"פ )51-416740-2
(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

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב גרוסמן ,מרח'
שפרינצק  ,1תל אביב ,למפרק החברה.

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

יעקב גרוסמן ,מפרק

יגאל מירון ,עו"ד ,מפרק

בוטיצ'לי ניהול קרנות גידור בע"מ

ר.מ .ניהול יעוץ ואחזקות  5200בע"מ

(ח"פ )51-416740-2

(ח"פ )514975150

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,9.5.2015בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,רח' הארבעה ,21
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב גרוסמן ,מפרק

אינפראסטר בע"מ
(ח"פ )51-277536-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.3.2017בשעה  ,14.00במשרדי י' ריכטר ,יוגב ושות',
רח' אגריפס  42ירושלים ,טל'  ,02-6247141פקס'  ,02-6247144לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
כל פנייה בעניין יש להפנות למפרק החברה ,בכתובת הנ"ל.
מיכאל הרצברג ,עו"ד ,מפרק

יקב האלה בע"מ
(ח"פ )513000240
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  22/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יגאל מירון ,מרח' מאפו  ,4ירושלים  ,9418904למפרק 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 25/06/2017
בשעה  ,17:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  22/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אביחי ברטנובסקי ,מרח' שור  ,7תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/04/2017
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אביחי ברטנובסקי ,עו"ד ,מפרק

ששון עמית בע"מ
(ח"פ )514244540
(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  17/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ששון
עמית ,מרח' ענבר  ,41מבשרת ציון ,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 19/06/2017
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ששון עמית ,מפרק

3909

חלפנות אקספרס בע"מ

דוד את שחר האופנה לגבר בע"מ

(ח"פ )513206151

(ח"פ )515054450

(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  22/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים
נעם ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  22/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר
מורד ,מרח' אליהו חכים  ,31באר שבע ,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 23/04/2017
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/06/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד מאיר שמחון ,רח' יצחק בן צבי  ,10באר
שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ניסים נעם ,מפרק

שחר מורד ,מפרק

א.א .שני מהנדסי חשמל בע"מ

פייסקאם בע"מ

(ח"פ )514218866

(ח"פ )514721091

(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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/02/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אריאל אשואל ,מרח' גבורי ישראל 5א ,נתניה  ,4250405למפרק
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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 20/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן
הלפרן ,מרח' יובלים  ,78יובלים  ,2014200למפרק 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.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/06/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אריאל אשואל ,עו"ד ,מפרק

3 910

אורן הלפרן ,מפרק

שירותי זר בע"מ
(ח"פ )511028946
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 19/02/2017

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה
זוהר ,מרח' ביריה  ,3שערי תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהודה זוהר ,מפרק

שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 20/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורון אביקסיס ,מרח' אריה דולצ'ין  ,22רחובות ,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.
אורון אביקסיס ,עו"ד ,מפרק

יואב סרנה דוולופמנט אנד מנג'מנט  2012בע"מ
(ח"פ )514744705

איי .אל .ויז'ון בע"מ
(ח"פ )512949553

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 20/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב
סרנה ,מרח' תבואות הארץ  ,10תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יואב סרנה ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  28/03/2017בשעה  ,18:00באסיפה טלפונית
בטלפון מספר  ,072-2757509קוד  ,1111רח' ארלוזורוב ,111
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רבקה עברון ,עו"ד ,מפרקת

סייפמוד נסיעות בע"מ
(ח"פ )515460483

ביו .פי .סי בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514992122

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 22/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אריק קאופמן ,מרח' אריה שנקר  ,1הרצליה  ,4672501למפרק
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.
אריק קאופמן ,עו"ד ,מפרק

סינטקט דיזיין בע"מ
(ח"פ )514115252
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  27/03/2017בשעה  ,11.30באסיפה טלפונית
בטלפון במספר  ,072-2757509קוד  ,1111רח' ארלוזורוב ,111
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שמריהו סנדק ,עו"ד ,מפרק

זיו בדרך הטבע בע"מ
(ח"פ )511793515
(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  09/04/2017בשעה  ,17:00אצל רמי זיו,
רח' תימורים  ,48תימורים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אברהם רוט ,עו"ד ,מפרק

3911

צ.א.ג תפעול (נכסים) בע"מ
(ח"פ )512340951

בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
יהודה ברוק ,מפרק

(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  20/04/2017בשעה  ,11:00אצל נשיץ ,ברנדס ,אמיר
ושות' ,עורכי דין ,רח' תובל  ,5תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
מרים ולר ,מפרקת

צ.א.ג פיתוח פרויקטים-חברה לשיווק ישראל בע"מ

סקסס  -קראוס ייעוץ ,ייצוג וניהול אישי בע"מ
(ח"פ )513005413
(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  22/04/2017בשעה  ,16:00אצל המפרק ,רח' אבן
גבירול  ,68תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
גבריאל קראוס ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )512318601
(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  20/04/2017בשעה  ,11:30אצל נשיץ ,ברנדס ,אמיר
ושות' ,עורכי דין ,רח' תובל  ,5תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
מרים ולר ,מפרקת

לוטו מארקט בע"מ

דה וילג'
(ח"פ )514583483
(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  09/04/2017בשעה  ,09:00אצל עו"ד ערן
גוטפריד ,רח' אבן גבירול  ,68תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
גונן צבי דוכס ,מפרק

(ח"פ )514146877
(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  09/04/2017בשעה  ,10:00אצל שנהב ושות',
עורכי דין ונוטריון ,רח' הנחושת  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
סטיבן קנטור ,עו"ד ,מפרק

נחשולים פרויקטים תיירותיים בע"מ
(ח"פ )512697863
(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  22/04/2017בשעה  ,12:00אצל משרד עורכי דין
גולן גולדשמידט ,רח' ויצמן  ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
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מדיוולב בע"מ
(ח"פ )514354919

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,19/04/2017בשעה  ,17.00במשרדי
שבלת ושות' ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב .כמו כן ,הנושים
יכולים להשתתף באמצעות שיחה טלפונית במס' 03-7772216
(קוד גישה .)#006
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק
לחברה מטעם הנושים.
ערן פלדחי ,דירקטור

קידין בע"מ
(ח"פ )51-293853-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28.3.2017בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

הנחלים  ,16מושב בצרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר גלבוע ,מפרק

רן גזית ,עו"ד ,מפרק

ר.פ.א.א .אינבסטמנט אינטרנשיונל בע"מ

פרינט מדיה גרופ ( )2008בע"מ

(ח"פ )51-255822-2

(ח"פ )51-415107-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.3.2017בשעה  ,11.00אצל 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.

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  ,18.4.2017בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' לינקולן ,20
בית רובינשטיין ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורית גולדנר ,עו"ד ,מפרקת

איתמר שפיר ,מפרק

א.א.אורי סולמון הובלות בע"מ

רימלון בע"מ

(ח"פ )51-205223-4

(ח"פ )51-251325-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.3.2017בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
התנופה  ,7פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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  ,18.4.2017בשעה  ,16.30במשרדי המפרק ,רח' שיבת
ציון  ,28תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי סולמון ,מפרק

אנדראה סיט-לוי ,עו"ד ,מפרקת

יהלומי ג.א.פ.י בע"מ

אישל דיזיין בע"מ

(ח"פ )51-286694-8

(ח"פ )51-438107-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.3.2017בשעה  ,12.00במשרדי המפרקת ,רח'
אצ"ל  ,4קומה  ,2גבעתיים ,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  ,19.4.2017בשעה  ,10.00אצל המפרקת,
רח' שוהם  ,5מגדל פז  ,1קומה  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

הילה נדלר ,עו"ד ,מפרקת

שרונה אביקזר ,עו"ד ,מפרקת

אנלייבן ארט בע"מ

יהלומי פז ייצור ושיווק בע"מ

(ח"פ )51-460900-7

(ח"פ )51-073164-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.4.2017בשעה  ,9.00במשרד רואי חשבון גסר-רשפי
ושות' ,רח' אחוזה  ,142רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,28.5.2017בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' שוהם  ,5מגדל
פז  ,1קומה  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

שרונה אביקזר ,עו"ד ,מפרקת

חביב יפה ,מפרק

י.ד.א סירבל בע"מ

ינקו-וייס (אחזקות)  1996בע"מ

(ח"פ )51-510181-4

(ח"פ )51-229021-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.4.2017בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח' דרך
היסמין  ,159בית נחמיה ,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  ,23.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אשכנזי ,8
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר ארליך ,עו"ד ,מפרק

מנחם-אבי ינקו ,מפרק

מ.י.א מיזמי מים בע"מ

אל-ברט ( )2000לוגיסטיקה ושירותים מסחריים בע"מ

(ח"פ )51-447771-0

(ח"פ )51-301908-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרקים ,רח' בן
יהודה  ,213תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
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  ,25.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' ראש פינה ,16
אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

פיניש קוצ'ינסקי מרדכי מור
מפרקים

לואו בדג'ט הפקות בע"מ
(ח"פ )51-222171-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' תלפיות
 ,8רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אדוארד סאפל ,מפרק

שמש פרוייקטים ומאיר אנרגיה ירוקה בע"מ
(ח"פ )51-473435-9
(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  ,27.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,משק  ,34שפיר,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מאיר מלכה ,מפרק

אהוד משה קדישזון ,מפרק

י.א .דור מערכות תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-397735-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' חומה
ומגדל  ,12חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
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ויסקיור בע"מ
(ח"פ )51-393928-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' דקל ,239
גאליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
א' בן פורת ,מפרק

מגדל אלקטרה ,קומה  ,14תל אביב  ,6777016טל'  ,03-6083520לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עופר שרם ,עו"ד ,מפרק

א.ד.ג.ר.ת .לבניה והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-179905-8

להב הזהב בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הדר ,37
בני דרור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי שלו ,מפרק

(ח"פ )51-221734-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק,
רח' שלונסקי  ,47חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי מוסלר ,מפרק

בולרו אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-432046-4

פסגת הטעמים בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.4.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
חביבה רייך  ,13רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי רזניק ,מפרק

(ח"פ )51-474053-9
(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 לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק,
רח' מבצע ברוש  ,1019דימונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף אל מחדי ,מפרק

פלורנטין סיטי בע"מ
(ח"פ )51-386931-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.5.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' דניאל פריש ,3
תל אביב  ,6473104לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן ביטון ,עו"ד ,מפרק

וויפייר סוכנות לביטוח כללי ( )2016בע"מ
(ח"פ )51-544161-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק ,רח'
דיזינגוף  ,32תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מאיר שלום רוזילין ,מפרק

החברה לפיתוח מפעלים כלכליים של בצרה בע"מ
(ח"פ )51-149345-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.5.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' הרכבת ,58
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פי אנד אנליטיקס בע"מ
(ח"פ )51-539082-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר או  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק,
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רח' דיזינגוף  ,32תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רינה סופר ,מפרקת

מאיר שלום רוזילין ,מפרק

פרופקס מספר שש בע"מ

אילת (ב.ק ).נכסים בע"מ

(ח"פ )51-112229-3

(ח"פ )51-373586-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק,
רח' מור  ,17ערד ,לשם 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
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרקת,
רח' המסגר  ,55תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רינה סופר ,מפרקת

אילן אברהמי ,מפרק

פרופקס מספר תשע בע"מ

משלוחים נט בע"מ

(ח"פ )51-114348-9

(ח"פ )51-435543-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרק,
רח' רמב"ם  ,1גבעתיים ,לשם 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
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרקת,
רח' המסגר  ,55תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רינה סופר ,מפרקת

לירן באני ,מפרק

פרופקס מספר עשרים בע"מ

רמת החייל מס  2בע"מ

(ח"פ )51-127313-8

(ח"פ )51-197073-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרקת,
רח' המסגר  ,55תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרקת,
רח' המסגר  ,55תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רינה סופר ,מפרקת

רינה סופר ,מפרקת

פרופקס מספר אחד בע"מ

(ח"פ )51-127311-2

(ח"פ )51-112239-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרקת,
רח' המסגר  ,55תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
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פרופקס מספר עשרים ואחד בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרקת,
רח' המסגר  ,55תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

פרופקס מספר עשרים ושתים בע"מ

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.4.2017בשעה
 ,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.

רינה סופר ,מפרקת

(ח"פ )51-127309-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס לאחר  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרדי המפרקת,
רח' המסגר  ,55תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רינה סופר ,מפרקת

במבלבי בע"מ
(ח"פ )51-534294-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רם גרינברג ,מרח' בר כוכבא  ,51תל אביב  ,6342737למפרק
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 ,2.4.2017
בשעה  ,12.30במשרדי יגאל ארנון ושות' ,רח' מנחם בגין  ,132מרכז
עזריאלי  ,5קומה  ,40תל אביב  ,6702501לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רם גרינברג ,מפרק

סיגי ניסן סטודיו למחול ( )2001בע"מ
(ח"פ )51-313974-1
(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  ,8.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
זוהר חיים לוינגר ,מרח' לילך  ,3ראש העין ,למפרק החברה.
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זוהר חיים לוינגר ,עו"ד ,מפרק

עמוד האש והברזל בע"מ
(ח"פ )51-455273-6
(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  ,8.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
זוהר חיים לוינגר ,מרח' לילך  ,3ראש העין ,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  ,2.4.2017בשעה
 ,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.
זוהר חיים לוינגר ,עו"ד ,מפרק

טכנו עץ בע"מ
(ח"פ )51-241952-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליעזר שני ,מרח' שז"ר  ,83רמת 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  ,3.4.2017בשעה
 ,9.00אצל 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 שני ,מפרק

3917

בתבונה נבנה בע"מ

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.4.2017
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.

(ח"פ )51-450412-5
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן מאירי ,מרח'
הראובני  ,8רמת 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  ,3.4.2017בשעה
 ,9.00אצל 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.
אילן מאירי ,מפרק

א.ח תוצרת טעם החיים בע"מ
(ח"פ )51-405742-1
(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  ,30.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
אבני ,מרח' החרצית  ,5אשדוד ,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  ,3.4.2017בשעה
 ,9.00אצל 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.
חיים אבני ,מפרק

אביר בית הבירה בע"מ
(ח"פ )51-447056-6
(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  ,16.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל
יוסף פומרוק ,מרח' גליצנשטיין  ,3תל אביב ,טל' ,054-5666676
למפרק החברה.
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רפאל יוסף פומרוק ,מפרק

חורש מרים חברה לבניה בע"מ
(ח"פ )51-513406-2
(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  ,1.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
גורקביץ ,מרח' הר אפריים  ,56טלמון ,ד"נ מודיעין ,טל' ,052-4295366
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 ,15.4.2017
בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק גורקביץ ,מפרק

א.ב.י.י בניה ויזום
(ח"פ )51-390358-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין מזרחי,
מרח' דוד גוייטן  ,5/1ירושלים ,טל'  ,050-2229476למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  30.4.2017בשעה
 ,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.
בנימין מזרחי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

איסטדיקס סולושנס בע"מ
(ח"פ )51-454440-2
(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  ,20.12.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
בנימין סרוסי ,משד' ויצמן  ,22רמת השרון ,טל' ,052-4347907
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  ,1.5.2017בשעה
 ,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.
בנימין סרוסי ,עו"ד ,מפרק

יגאל מרכז ניהול ויבוא בע"מ
(ח"פ )51-214912-1
(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  ,18.1.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל קובי ,מרח'
אלחדייף  ,26טבריה ,טל'  ,050-5340299למפרק 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  ,1.5.2017בשעה
 ,10.00אצל עו"ד עמינדב יבור ,רח' הקישון  ,4טבריה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יגאל קובי ,מפרק

ר.י .יבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-374355-9
(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  ,17.1.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

אמסלם ,מרח' נחום חפצדי  ,5ירושלים ,טל'  ,055-6682421למפרק
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 ,17.5.2017
בשעה  ,17.00אצל גדעון אליאסי ,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 אמסלם ,מפרק

בקתה בקדיתא בע"מ
(ח"פ )51-208026-8
(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  ,15.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון גולדמן,
מת"ד  ,1052צפת ,טל'  ,054-2155446למפרק 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  ,1.6.2017בשעה
 ,8.00אצל המפרק ,חוות בקתה בקדיתא ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון גולדמן ,מפרק

ביקתה בקדיתא אירוח  2002בע"מ
(ח"פ )51-324601-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון גולדמן,
מת"ד  ,1052צפת ,טל'  ,054-2155446למפרק 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  ,1.6.2017בשעה
 ,8.00אצל המפרק ,חוות בקתה בקדיתא ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון גולדמן ,מפרק
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כיכרוס בע"מ

חזיזה ,מרח' לובביץ  ,12ירושלים ,טל'  ,055-6682421למפרק
החברה.

(ח"פ )51-319841-6
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר יחיא ,מרח'
הרשלר  ,14ירושלים ,טל'  ,055-6682421למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.6.2017בשעה
 ,19.00אצל גדעון אליאסי ,רח' נחום חפצדי  ,5ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

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

אשר חזיזה ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.6.2017בשעה
 ,17.00אצל גדעון אליאסי ,רח' נחום חפצדי  ,5לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תקווה גדולה מרקט בע"מ
(ח"פ )51-377136-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

מאיר יחיא ,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  ,8.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדוארד
חיים קנופפר ,מרח' מיכה  ,3בית שמש ,טל'  ,055-6682421למפרק
החברה.

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

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

מהודר מצות שמורות בע"מ
(ח"פ )51-211589-0
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון סאמט,
מרח' אחינועם  ,8ירושלים ,טל'  ,055-6682421למפרק 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  ,8.6.2017בשעה
 ,19.00אצל גדעון אליאסי ,רח' נחום חפצדי  ,5ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אהרון סאמט ,מפרק

פאר התלמוד
(ח"פ )51-377734-2
(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  ,8.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.6.2017בשעה
 ,21.00אצל גדעון אליאסי ,רח' נחום חפצדי  ,5ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אדוארד חיים קנופפר ,מפרק

מאיושקה בע"מ
(ח"פ )51-481456-5
(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  ,8.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מאיה פלר בן יעקב ,מקיבוץ שמיר  ,12135ד"נ גליל עליון ,טל'
 ,054-6780057למפרקת 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.

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.6.2017בשעה
 ,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.
מאיה פלר בן יעקב ,מפרקת

רויאל סיטי בע"מ
(ח"פ )51-392129-6
(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  ,9.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אושר סבוני ,מרח' תל חי  ,1נתניה ,טל'  ,09-8620926למפרק 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  ,9.6.2017בשעה
 ,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.
אושר סבוני ,עו"ד ,מפרק

פראג-תא בע"מ
(ח"פ )51-266598-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון ברסלר,
מרח' הרב עוזיאל  ,6/8תל אביב ,טל'  ,054-3496011למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.6.2017
בשעה  ,10.00אצל אליס עדן בן דוד ,רח' הרצל  ,3אשקלון ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אהרון ברסלר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

סגמנו בע"מ
(ח"פ )51-399201-6
(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  ,9.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר
סגמן ,מרח' צפצפה 3א ,נס ציונה  ,7420926למפרק 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 ,11.6.2017
בשעה  ,15.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר סגמן ,מפרק

ערב דיל בע"מ
(ח"פ )51-468033-9
(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  ,16.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חליל
שואהנה ,מת"ד  ,5371סחנין ,טל'  ,050-9099365למפרק 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 ,28.3.2017
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חליל שואהנה ,מפרק

גילת ,קנולר ,גראוס ושות'  -משרד עורכי דין
(ח"פ )51-344926-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.1.2017התקבלה החלטה

3921

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדי גראוס ,אצל שבלת
ושות' ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806למפרק החברה.

לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל רותם ,מרח' שבט ,5
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.

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.

גדי גראוס ,עו"ד ,מפרק

טל רותם ,מפרק

מוביל פרו מנג'מנט בע"מ

אר אנד או טקסטיל בע"מ

(ח"פ )51-363520-1

(ח"פ )51-367768-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.9.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס ,מרח' בגין ,5/3
יהוד  ,56478למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רותם יהלומי ,מרח' בן
גוריון  ,42רמת השרון ,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.

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.

צביקה גרוס ,מפרק

רותם יהלומי ,מפרק

פינקל נובק סוכנות לביטוח ( )2012בע"מ

אופק מסוקים בע"מ

(ח"פ )51-481863-2

(ח"פ )51-201755-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.1.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אוהד פינקל ,מרח' הבונים ,16
אזור התעשייה פולג ,נתניה ,טל'  ,09-8628208למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי אסא ,מרח' דרך
בן גוריון  ,1מגדל ב.ס.ר ,2 .קומה  ,28בני ברק  ,51201טל' ,03-5755553
למפרק החברה.

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

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

יהלומי טלניר בע"מ
(ח"פ )51-179223-6
(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  ,29.1.2017התקבלה החלטה
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שיש אילן בע"מ
(ח"פ )51-232508-5
(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

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה כהן ,משד'
המגינים  ,39חיפה ,טל'  ,04-6060900למפרק 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.
משה כהן ,עו"ד ,מפרק

אורטוסקופ בע"מ
(ח"פ )51-306510-2
(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  ,7.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל צור ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למשרדי בא כוח החברה ,עו"ד צור ושות' ,רח' מנחם בגין ,7
בית גיבור ספורט ,רמת גן.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ישראל צור ,עו"ד ,מפרק

איסוטק תעשיות בע"מ
(ח"פ )51-208528-3
(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  ,7.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל צור ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למשרדי בא כוח החברה ,עו"ד צור ושות' ,רח' מנחם בגין ,7
בית גיבור ספורט ,רמת גן.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ישראל צור ,עו"ד ,מפרק

סמארט אפ נט בע"מ
(ח"פ )51-294636-9
(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  ,7.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל צור ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למשרדי בא כוח החברה ,עו"ד צור ושות' ,רח' מנחם בגין ,7
בית גיבור ספורט ,רמת גן.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ישראל צור ,עו"ד ,מפרק

פיקס און אייר בע"מ
(ח"פ )51-486646-6
(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  ,8.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר קליין ,מרח' אליהו
מפרארה  ,5תל אביב  ,6986555למפרק 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.
עומר קליין ,מפרק

דור-און ייעוץ בע"מ
(ח"פ )51-254051-9
(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  ,8.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בועז רוה ,ממשרד עורכי
דין בועז רוה ,רח' מנחם בגין  ,11רמת גן  ,52681טל' ,03-5762000
פקס'  ,03-6131007למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  90ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
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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.

בועז רוה ,עו"ד ,מפרק

סתיו חכמון ,עו"ד ,מפרק

א.ד.ע .רחובות בע"מ

ארגוס נכסים בע"מ

(ח"פ )51-432717-0

(ח"פ )51-435598-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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  ,9.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבשלום צומן ,מרח' הירדן ,12
רחובות ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.2.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלית הר–זהב ,מרח'
בת שוע  ,4רמת גן ,למפרקת 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 המפרקת הנ"ל.

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

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

אבשלום צומן ,מפרק

גלית הר–זהב ,עו"ד ,מפרקת

מבלים עכשיו בע"מ

אי אן פריים סולושנס בע"מ

(ח"פ )51-537629-1

(ח"פ )51-454594-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור פרי ,מרח'
התעשייה  ,5רעננה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי סרוסי ,מרח' קרליבך ,12
תל אביב ,טל'  ,052-4336476למפרק 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.

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.

ליאור פרי ,עו"ד ,מפרק

אבי סרוסי ,מפרק

ארטי דיגיטל בע"מ

וויפי בע"מ

(ח"פ )51-407351-9

(ח"פ )51-374211-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד סתיו חכמון ,מרח'
ארלוזורוב  ,14פתח תקווה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בנימין ג'רמי ,מרח'
יגאל אלון  ,98תל אביב  ,6789141למפרק 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.
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ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,

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.

בנימין ג'רמי ,עו"ד ,מפרק

דורון אלקיים ,עו"ד ,מפרק

י.מ.ש .מעוף בע"מ

ג.ל.א.ל.י פרוייקטים (פ.א ).בע"מ

(ח"פ )51-325762-6

(ח"פ )51-484723-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב שרייבר ,מרח' בילו ,74
הרצליה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת בנימיני ,מרח'
אבא הלל  ,15רמת גן ,למפרקת 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.

ליאת בנימיני ,עו"ד ,מפרקת

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

וונגה מחקר בע"מ
(ח"פ )51-469061-9
(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  ,15.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון אלכאוי ,משד'
רוטשילד  ,45תל אביב  ,6578403טל'  ,03-7109191למפרק 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.
ירון אלכאוי ,עו"ד ,מפרק

טו בי אנג'לס קהילה בע"מ (חל"צ)
(ח"פ )51-483361-5
(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  ,12.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל חשין ,מרח' בובליק ,3
תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
יואל חשין ,מפרק

 2בי-אנג'לס  -חברת ניהול בע"מ
(ח"פ )51-523452-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל חשין ,מרח' בובליק ,3
תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
יואל חשין ,מפרק

טרודס אחזקות ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-220902-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.2.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דורון אלקיים ,מרח'
נירים  ,3תל 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.
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קומיוניק ציוד נלווה בע"מ
(ח"פ )51-316268-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מרדכי אינהורן ,מרח' הכישור  ,26חולון ,טל'  ,03-5054656למפרק
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 ,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 ,12.6.2017
בשעה  ,13.00במשרדי 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.
מרדכי אינהורן ,עו"ד ,מפרק

פנינת הייבוא בע"מ
(ח"פ )51-442148-6
(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  ,12.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דריה גולדין ,מרח' דרך מנחם בגין  ,23תל אביב ,טל' ,03-5604422
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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,13.6.2017בשעה
 ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דריה גולדין ,עו"ד ,מפרקת

ס.ל.ר השקעות בע"מ
(ח"פ )51-220835-6
(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  ,12.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיני ליבל ,מרח'
הירדן  ,10מושב ישרש  ,76838טל'  ,054-7772777למפרק 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 ,13.6.2017
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.
סיני ליבל ,מפרק
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גילות טרייד רום בע"מ
(ח"פ )51-315113-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.2.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז
כהן ,אצל עו"ד ישראל צור ,רח' מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט,
רמת גן  ,5268102טל'  ,03-7526170למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.6.2017
בשעה  ,10.00אצל עו"ד ישראל צור ,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.
ארז כהן ,מפרק

אופיס  1בע"מ
(ח"פ )51-217258-6
(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  ,14.2.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה נוטה ,מרח'
הבילויים  ,7רמת גן ,טל'  ,054-6970600למפרק 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 ,15.6.2017
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה נוטה ,מפרק

קרן נייר חדרה
(ע"ר )58-007261-9

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  ,31.1.2017התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד שקד פפר גלבוע ,מרח' יוסף מיזר  ,1ת"ד
 ,142חדרה ,למפרקת העמותה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שקד פפר גלבוע ,עו"ד ,מפרקת

עמותת מעגל טוב

אקו אנד לוגי ()2013
(ש"מ )55-024914-8

הודעה בדבר פרישת שותף
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,31.1.2017
פרש מן השותפות השותף המוגבל מפטגון בע"מ ,ח"פ
 ,51-285275-7מרח' התרופה  ,4נתניה.
תומר הררי ,מנהל בשותף הכללי

(ע"ר )58-024650-2

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,20.12.2015התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב עוזיאל ,מרח' אברבנאל
 ,18ירושלים ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
יעקב עוזיאל ,עו"ד ,מפרק

קומיוניקשת
(ש"מ )55-020367-3

הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותף המוגבל,
אבי ניר ,מרח' בני אפרים  ,215תל אביב ,העביר ביום ,8.2.2017
את מלוא זכויותיו וחובותיו בשותפות המוגבלת לחברת
שידורי קשת בע"מ ,ח"פ  ,51-178635-2מרח' ראול ולנברג ,12
תל אביב ,וזאת בלא תמורה.
סיגל אלבוחר ,מורשת חתימה בשותפות

עמותת ידידי הלוחמים באש בישראל

פרי הרי הגליל מתשלובת מילואות

(ע"ר )58-040791-4

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

(ש"מ )55-025317-3

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,1.2.2017התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את ירמי אולמרט ואת עו"ד יעקב לרר ,מרח' אבא
הלל  ,7בית סילבר ,רמת גן ,למפרקי העמותה.

הודעה בדבר שינויים בפרטי השותפות המוגבלת
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום - 1.1.2017
.1

השותפה המוגבלת ,מילואות אגודה שיתופית מרכזית
חקלאית בע"מ ,מ"א  ,57-004161-6העבירה את מלוא
זכויותיה בשותפות הנ"ל (המהווה  740שקלים חדשים בהון
השותפות הנ"ל) לרשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006
בע"מ ,ח"צ ;51-377066-9

.2

השותף המוגבל ,הראל שובל ,העביר חלק מזכויותיו
בשותפות הנ"ל ( 210שקלים חדשים בהון השותפות הנ"ל)
לרשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ ,ח"צ
.51-377066-9

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

		

יעקב לרר ,עו"ד
ירמי אולמרט
מפרקים

אקרו (א.ר.ב) נדל"ן מניב
(ש"מ )55-027180-3

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,18.1.2017
העביר השותף המוגבל ,אקרו נכסים בע"מ ,ח"פ 51-540581-
 ,9את מלוא זכויותיו והתחייבויותיו בשותפות ,אשר מהוות
 99.99%מסך הזכויות בשותפות ,בתמורה לסכום השקעתה
בשותפות ,לידי אקרו נדל"ן התחדשות עירונית  -שותפות
מוגבלת ,מס' רישום .55-027150-6
שמואל סימן טוב ,מורשה חתימה בשותפות

לאחר ביצוע השינויים המתוארים לעיל הרכב השותפות
המוגבלת הוא כדלקמן :מפעילי בית אריזה מילואות שובל
בע"מ ,ח"פ  ,51-500195-6היא השותפה הכללית בשותפות
המוגבלת; רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה  2006בע"מ היא
שותפה מוגבלת שסך השקעתה בהון השותפות  950 -שקלים
חדשים; הראל שובל הוא שותף מוגבל שסך השקעתו בהון
השותפות  50שקלים חדשים.
שמרית לוי ,עו"ד
באת כוח השותפות

קרן נוי  1להשקעה בתשתיות ואנרגיה
(ש"מ )55-024134-3

הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,1.1.2017
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העביר השותף המוגבל אינפיניטי  -ניהול קופת גמל מרכזית
לקצבה בע"מ ,ח"פ  ,51-438327-2את מלוא זכויותיו בשותפות,
בסך של  26,000,000שקלים חדשים ,אל הלמן-אלדובי חח"י
גמל בע"מ ,ח"פ .51-544703-5
גיל עד בושביץ
רן שלח
פנחס (פיני) כהן
מורשי חתימה בשותפות

נוי  2להשקעה בתשתיות ואנרגיה
(ש"מ )55-025759-6

הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,1.1.2017
העביר השותף המוגבל אינפיניטי  -ניהול קופת גמל מרכזית
לקצבה בע"מ ,ח"פ  ,51-438327-2את מלוא זכויותיו בשותפות,
בסך של  89,913,937שקלים חדשים ,אל הלמן-אלדובי חח"י
גמל בע"מ ,ח"פ .51-544703-5
גיל עד בושביץ
רן שלח
פנחס (פיני) כהן
מורשי חתימה בשותפות

צמנטכל קרקע ומבנים בע"מ (בפירוק) ,ח"פ 51-049054-3
(להלן יחד  -החברות).
שם המפרק ומענו :עו"ד צוריאל לביא (ליפא מאיר ושות'),
מרח' ויצמן  ,2תל אביב ,טל'  ,03-6070697פקס' 03-6070645
(להלן  -המפרק).
נמסרת בזה הודעה מטעם המפרק בדבר חלוקת דיבידנד
ראשון וסופי בגין נשייה בלתי מובטחת (ובכלל זה גם יתרות
חוב בלתי מובטח לנושים בדין קדימה ולנושים מובטחים ,ככל
שישנן) (להלן  -הדיבידנד בגין נשייה בלתי מובטחת) ,על פי
תביעות חוב שהוגשו לידי המפרק ו/או הכנ"ר וההכרעות שבהן.
חלוקת הדיבידנד ותשלומו יבוצעו בהתאם למתווה
שפורט בבקשה למתן הוראות לבית המשפט מטעם המפרק
ביום ( 2.1.2017בקשה מס'  )110ולאישור בית המשפט מיום
.8.1.2017
התשלום בפועל יבוצע ,בכל מקרה ,לאחר השלמת ההכרעה
בכלל תביעות החוב.
שיעור הדיבידנד בגין הנשייה הבלתי מובטחת כאמור
יהיה כ–( 1.2%אחוז אחד ושתי עשיריות האחוז) (באחוזי סטייה
מינימליים).
העתק בקשה מס'  110הנ"ל והחלטת בית המשפט יומצאו
בדוא"ל לכל נושה שיפנה לב"כ המפרק  -עו"ד יוני שטינמץ בבקשה
לקבלן (יש לפנות באמצעות דוא"ל .)yoni@lipameir.co.il -

נוי חוצה ישראל
(ש"מ )55-024196-2

הודעה על שינויים בשותפות

צוריאל לביא ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,1.1.2017
העביר השותף המוגבל אינפיניטי  -ניהול קופת גמל מרכזית
לקצבה בע"מ ,ח"פ  ,51-438327-2את מלוא זכויותיו בשותפות,
בסך של  120,000,000שקלים חדשים ,אל הלמן-אלדובי חח"י
גמל בע"מ ,ח"פ .51-544703-5
גיל עד בושביץ,
רן שלח,
פנחס (פיני) כהן,
מורשי חתימה בשותפות

ר.ק מתן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פר"ק 4177-12-15
שם החייבת :טאי שנג בע"מ ,ח"פ ( 51-418901-8בפירוק).
שם המנהלים המיוחדים ומענם :עו"ד יובל ארד ,מרח' דרך בן
גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר  ,1רמת גן  ,52573טל'  ,03-6197688פקס'
 ,03-6198196ועו"ד ליבנה קציר ,מרח' הירקון  ,67בני ברק
 ,5120613טל'  ,03-5097788פקס' .03-5097799
נמסרת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת
הנ"ל ,כי בכוונת המפרקים לחלק דיבידנד סופי לכלל נושי
החברה בהתאם לתביעות החוב שאושרו על ידי המפרקים.

(ש"מ )55-021945-5

הודעה על שינויים בפרטי השותפות

יובל ארד ,עו"ד
ליבנה קציר ,עו"ד
מפרקים

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
		
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,23.1.2017
השותף המוגבל א.ד .אולטרה החזקות והשקעות בע"מ ,ח"פ
 ,51-526278-0העביר חלק מחלקו כשותף מוגבל בשותפות
הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
(המהווה  650שקלים חדשים בהון השותפות) לירון שלו בע"מ,
בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,בתיק פר"ק 12414-06-12
ח"פ  ,51-454034-3כך שלאחר ההעברה חלקה של א.ד .אולטרה
החזקות והשקעות בע"מ מהווה כ– 20%מהזכויות בשותפות שם החייבת :איזיראן בע"מ ,ח"פ ( 51-156380-1להלן  -החייבת).
וחלקה של ירון שלו בע"מ מהווה כ– 80%מהזכויות בשותפות .שם הנאמנת :רו"ח רוחמה סלמן.
יואב בר–נתן ,עו"ד
ניתנת בזה הודעה בהתאם לתקנה  97לתקנות פשיטת
בא כוח השותפות
הרגל ,התשמ"ה ,1985-לכל נושי החייבת ,בדבר חלוקת דיבידנד
ראשון וסופי לכל הנושים הרגילים של החייבת שהגישו תביעות
חוב במועד ותביעותיהם אושרו.
הודעה על דיבידנד ראשון וסופי בגין נשייה

בלתי מובטחת

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,בתיק פר"ק 1707/04
ופר"ק ( 1708/04להלן  -בית המשפט)

לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייבת
זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף כלשהם מהחייבת ו/או
מבעל התפקיד במסגרת התיק הנ"ל או בכלל.

שם החייבות :צמנטכל בע"מ (בפירוק) ,ח"צ ;52-004066-8
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3 928
המחיר  11.34שקלים חדשים

ISSN 0334-3030

ילקוט הפרסומים  ,7457ל' בשבט התשע"ז26.2.2017 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

