רשומות

ילקוט הפרסומים
ח' באב התשע"ז

7558

 31ביולי 2017
עמוד

דחיית המועד האחרון להגשת הצהרה על דירת מגורים ותשלום מס לפי חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני

חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2017ו–8148.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )2018
הודעה על מינוי וביטול מינוי מפקחים לפי חוק רשות העתיקות 8148.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 8148.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות 8150.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות מאת הציבור 8151.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( )2ביטלה מועצת רשות העתיקות את מינוי העובדים שלהלן
למפקחים על ביצוע חוק העתיקות:

דחיית המועד האחרון להגשת הצהרה על דירת
מגורים ותשלום מס
לפי חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום
המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2017ו–,)2018
התשע"ז2016-

נטליה גרמן
שי בר
ליאת עוז

בתוקף סמכותי לפי סעיף  137לחוק ההתייעלות הכלכלית
(תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב
 2017ו– ,)2018התשע"ז( 12016-להלן  -החוק) ,שהחיל את סעיף
 107לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג ,21963-אני
מאריך את המועד הקבוע בסעיף (148ב) לחוק ,ולפיכך המועד
להגשת הצהרה כאמור בסעיף (121ה) לחוק לגבי שנת המס ,2017
יידחה עד ליום י' באלול התשע"ז ( 1בספטמבר .)2017

ליאור נגרין
נעמי מי טל
שחר דן
זועבי משהור
חן אורמן

בתוקף סמכותי לפי סעיף (133ב) לחוק אני דוחה את המועד
הקבוע לתשלום המס הקבוע בסעיף (130א)( )1לחוק לגבי שנת
המס  ,2017עד ליום י' באלול התשע"ז ( 1בספטמבר .)2017

משה כחלון
דין רנקורט

ז' באב התשע"ז ( 30ביולי )2017
(חמ )3-5430

אילה עמיר
מירב גמליאלי

משה אשר
מנהל רשות המסים
1
2

י"ד באייר התשע"ז ( 10במאי )2017
(חמ )3-2314

ס"ח התשע"ז ,עמ' .217
ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשנ"ז ,עמ' .70

הודעה על מינוי וביטול מינוי מפקחים
לפי חוק רשות העתיקות ,התשמ"ט1989-
בתוקף סמכותה לפי סעיף  25לחוק רשות העתיקות,
התשמ"ט- 11989-
( )1מינתה מועצת רשות העתיקות את העובדים המפורטים
להלן למפקחים על ביצוע חוק העתיקות ,התשל"ח1978-
(להלן  -חוק העתיקות):

2

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 2591
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3116התשמ"ה ,עמ'  ,183מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף
 4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך שטח לבנייני ציבור.

.2

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

.3

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

רעות אליה

.4

תיאור הקרקע -

יעל בר

חטיבת קרקע בירושלים ,שטח בשכונת שייח ג'ראח,
המזוהה כגוש  ,30513ח"ח  6ודרך בלא מספר ,סך הכול
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

שחר צור
אילה עמיר
סיון דוידוב
אוסקר בחרנו סוארוחון
ספיר טל
ג'יימי טיאנו
ילנה ביילובסקי רוכסר
שתיל עמנואלוב
נועה שתיל
טליה אבולפיא
חגי המר
אוריה רות עמיחי
חיים יוסף כהן

1
2

ס"ח התשמ"ט ,עמ' .88
ס"ח התשל"ח ,עמ' .76

8 148

ישראל חסון
מנהל רשות העתיקות

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

שטח להפקעה כ– 6,340מ"ר ,כמסומן בצבע חום מתוחם
בקו חום כהה ,בתכנית  2591המאושרת.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים
במשרדי האגף לנכסי העירייה ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 4552
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4978התשס"א ,עמ'  ,2235והודעה בדבר תיקון
טעות דפוס שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,6509התשע"ג,
עמ'  ,1492מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע)
דרושה לצורך ציבורי של דרך קיימת ו/או מאושרת ודרך
חדשה ו/או הרחבת דרך.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -

ט' בתמוז התשע"ז ( 3ביולי )2017
(חמ )3-2
מאיר תורג'מן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 2591
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3116התשמ"ה ,עמ'  ,183מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך שטח לבנייני
ציבור ,שטח לדרך מוצעת ו/או הרחבת דרך.

.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שטח בשכונת שייח ג'ראח,
המזוהה כגוש  ,30512ח"ח  ,12סך הכול שטח להפקעה
כ– 2,365מ"ר ,כמסומן בצבע אדום ,חום מתוחם בקו חום
כהה ,בתכנית  2591המאושרת.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים
במשרדי האגף לנכסי העירייה ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
ט' בתמוז התשע"ז ( 3ביולי )2017
(חמ )3-2
__________

מאיר תורג'מן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

חטיבת קרקע בירושלים ,אזור שכונת שרפת ,שטח ממערב
לכביש פת-גילה ,המזוהה כשטח לא מוסדר ,השטח שבין
קואורדינטות אורך 218.318-218.258( 168.318-168.258
ברשת ישראל החדשה) ,לבין קואורדינטות רוחב -127.675
 627.738-627.675( 127.738ברשת ישראל החדשה) ,המזוהה
כחלק ממגרש  ,1לפי תכנית  4552המאושרת ,סך הכול שטח
להפקעה כ– 888מ"ר והצבוע בצבע חול ,אדום כמסומן
בתשריט תכנית  4552המאושרת.
העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים
במשרדי האגף לנכסי העירייה ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
י' בתמוז התשע"ז ( 4ביולי )2017
(חמ )3-2
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

מאיר תורג'מן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 8815
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

8149

(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7307התשע"ו ,עמ'  ,8865מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך שטח לבנייני
ציבור.
.2

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת ג'בל אלמוכבר-אלסלעה,
המזוהה כשטח בין קואורדינטות אורך  ,223.530-223.430לבין
קואורדינטות רוחב  ,629.050-628.915המזוהה כמגרש מס' 34
לפי התכנית; סך הכול שטח להפקעה כ– 3,102מ"ר ,כמסומן
בצבע חום מתוחם בקו חום כהה ,בתכנית  8815המאושרת.

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים
במשרדי האגף לנכסי העירייה ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.
י"ב בתמוז התשע"ז ( 6ביולי )2017
(חמ )3-2
מאיר תורג'מן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' בב105/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1707
התשל"א ,עמ'  ,1299מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

__________

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

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

.3

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

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6124חלקה 217
בשלמות ,בשטח של  692מ"ר; הייעוד :שב"צ.

ט' בתמוז התשע"ז ( 3ביולי )2017
(חמ )3-2

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם :אגודה שיתופית חקלאית חרוב להתיישבות
קהילתית בע"מ.
השם החדש :אליאב  -אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות
קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57-004286-1 :
מיום :י"ז בסיוון התשע"ז ( 11ביוני )2017
י"ז בסיוון התשע"ז ( 11ביוני )2017
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות
( )1הואיל וביום  10.10.2016ניתן צו לפירוק האגודה רביבים מטע
זיתים  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה 57-
 ,004916-3וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,7373התשע"ז ,עמ'
 ,547והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,23.7.2017ניתנת בזה
הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות
ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )1הואיל וביום  4.9.2014ניתן צו לפירוק האגודה שקד
ותמר  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-005130-0וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,6893התשע"ה,
עמ'  ,124והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,20.7.2017ניתנת בזה
הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות
ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
כ"ו בתמוז התשע"ז ( 20ביולי )2017
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

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

(ח"פ )514062231

וי-טור סיורים וירטואליים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514310101

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

(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  19/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רומן
קרום ,מרח' י"ל פרץ  ,26תל–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 10/09/2017
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.
רומן קרום ,מפרק

ד.ת .בנגל יבוא ושיווק בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  13/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור
בנגל ,מרח' זלמן שז"ר  ,31ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
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.
דרור בנגל ,מפרק

פיצפונים פלוס ייבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )514882752
(בפירוק מרצון)

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

דואר פור יו בע"מ
(ח"פ )514344951
(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  18/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שבתאי סיוון ,מרח' רח נז כ שלם  ,36תל–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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  11/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענת
ביטון ,מקריית ענבים  ,177למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
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.
שבתאי סיוון ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

ענת ביטון ,מפרקת

ג.י.ט חברה לבנין והספקת פועלים בע"מ
(ח"פ )512961368
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  23/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיט
נאדר ,מרח' שועפאט  ,1ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
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.
גיט נאדר ,מפרק

עמית-עידן חדש במיכון משרדי בע"מ
(ח"פ )513222562
(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  13/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן
אנגל ,מרח' חנה רובינא  ,7כפר יונה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
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.
דן אנגל ,מפרק

חיי אברהם בע"מ
(ח"פ )513931857
(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  13/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר
יהודה הבלין ,מרח' הרי גולן  ,12בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
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.
אליעזר יהודה הבלין ,מפרק

דירום יבוא ושיווק רהיטים בע"מ
(ח"פ )513080911
(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  13/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון
שגב ,מרח' גיבורי ישראל  ,8נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
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.
ציון שגב ,מפרק

אורנית ניקיון אחזקה בע"מ
(ח"פ )513417642
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  19/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לילי
מזן ,מרח' נורדאו  ,19רחובות ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשםהגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לילי מזן ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

עיצובי בדוסה בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  23/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעד
אברהם פאר ,מרח' אברהם נוטמן  ,35רחובות ,למפרק החברה.

(ח"פ )513107011
(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  13/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הנרי
עודה ,מרח' יהודה הימית  ,73תל–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 10/09/2017
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.
הנרי עודה ,מפרק

שיווק כנפי מתכת  2002בע"מ
(ח"פ )513187922
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  16/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
גרוס ,מרח' הפלמ"ח  ,106מבשרת 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 10/09/2017
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.
יוסף גרוס ,מפרק

מלמל תכנון ניהול ופיקוח בע"מ
(ח"פ )514818384
(בפירוק מרצון)

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 ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
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.
אלעד אברהם פאר ,מפרק

קנדי ארט קונקשיין בע"מ
(ח"פ )513111039
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  22/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר
קמיונסקי ,מרח' החרמון  ,27באר יעקב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אסתר קמיונסקי ,מפרקת

מיוגו בע"מ
(ח"פ )514288422
(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  18/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר
נימרי ,מרח' חפץ חיים  ,49פתח תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

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

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
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.
ניר נימרי ,מפרק

אדמה פוריה בע"מ
(ח"פ )513230573
(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  22/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי
צרפתי ,מרח' חנה סנש  ,10חדרה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
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.
שי צרפתי ,מפרק

רואים עולם אופטומטריה אישית בע"מ
(ח"פ )514423201
(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  22/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נדב
אלחלל ,מרח' עמק החולה  ,76מודיעין-מכבים-רעות ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
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.
נדב אלחלל ,מפרק
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קפה אולה  2001בע"מ
(ח"פ )513107177
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  22/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן
גווילי ,מרח' על כנפי נשרים  ,10חדרה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מורן גווילי ,מפרקת

טיב אגם בניה ודיור בע"מ
(ח"פ )515073179
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  22/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלונה
הררי ,מרח' זיידמן  ,10קריית אונו ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלונה הררי ,מפרקת

ענק המזגנים  -סניף חולון בת-ים בע"מ
(ח"פ )513097360
(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  22/06/2017התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אברהם ראשון ,מרח' כחלית  ,38יבנה ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
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.

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

משה רוטשילד ,מפרק

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
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.
אברהם ראשון ,מפרק

א.ג .צובע ישראל ( )2003בע"מ
(ח"פ )513452110
(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  22/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל
הררי ,מרח' זיידמן  ,10קריית אונו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
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.
גיל הררי ,מפרק

פב  -טק ( )2003בע"מ
(ח"פ )513380204
(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  22/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
רוטשילד ,מרח' הורדים ,גני יהודה  ,7סביון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

גורו סאנגלאסס בע"מ
(ח"פ )514605542
(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  25/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר
וולף ,מרח' נחל לוז  ,9/2בית שמש ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/11/2017
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.
יאיר וולף ,מפרק

סבינה פרוטודנט בע"מ
(ח"פ )513433391
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  22/06/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רעיסה-רחל קיסלביץ ,מרח' תרנ"א  ,35חדרה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רעיסה-רחל קיסלביץ ,מפרקת
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טסטקינגס בע"מ
(ח"פ )514936657
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  26/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ולדימיר לוינטוביץ' ,מרח' הרצל 27א ,כפר סבא ,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 09/09/2017
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.
ולדימיר לוינטוביץ' ,מפרק

אי .אפ .טי .אי.אויוניקה ומכשור ניסויי טיסה
(ח"פ )514272376
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  26/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורי רפאל ,מרח' גיבורי ישראל 5א ,נתניה  ,42504למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/10/2017
בשעה  ,09:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי רפאל ,עו"ד ,מפרק

א.סברדלוב ניהול פרויקטים בניה בע"מ
(ח"פ )515040186
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  26/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/09/2017
בשעה  ,09:00אצל 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

נ .ברטוב יזמות בע"מ
(ח"פ )514418144
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  26/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז גונן אללוף ,מרח' שוחט מניה  ,23אזור ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/09/2017
בשעה  ,09:00אצל 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

טכנוסטלגיה בע"מ
(ח"פ )514762335
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  26/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שלמה תורגמן ,מרח' אלי הורביץ  ,19רחובות  ,7608802למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/09/2017
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.
שלמה תורגמן ,עו"ד ,מפרק

פולירול תעשיות בע"מ
(ח"פ )513245811
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  23/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
אבי גולדברג ,מרח' הרצל  ,76חיפה ,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 24/12/2017
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי גולדברג ,רו"ח ,מפרק

מרכז רפואי טורעאן
(ח"פ )513385641
(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  11/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מוחמד עדוי ,מרח' יעל  ,82נצרת עילית ,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 01/11/2017
בשעה  ,09:00במרכז רפואי טורעאן ,רח' אסלאם  ,1טורעאן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מוחמד עדוי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

מסר הגליל בע"מ
(ח"פ )513633172
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  23/07/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
אלי כהן ,מרח' הרצל  ,76חיפה  ,3321120למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/12/2017
בשעה  ,10:00אצל שורץ ,לרנר ,דובשני ושות' ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אלי כהן ,רו"ח ,מפרק

ר.מ.ג.ד דוכנים בע"מ
(ח"פ )514180272
(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 23/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
תומר ישראל שניאור ,מרח' יד חרוצים  ,19ירושלים ,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.
תומר ישראל שניאור ,עו"ד ,מפרק

יריב אבישר ניהול בע"מ
(ח"פ )514665595
(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 24/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורן שפייזר ,מרח' הברזל  ,38תל–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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורן שפייזר ,עו"ד ,מפרק

קליר קפסול בע"מ
(ח"פ )515003713
(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 25/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן
ליבוביץ ,מרח' דרך בגין  ,48תל–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.
רונן ליבוביץ ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )512967316
(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 06/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איציק
בוכשרייבר ,מרח' המייסדים  ,18רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
איציק בוכשרייבר ,מפרק

יערה ינאי בע"מ
(ח"פ )512967324
(בפירוק מרצון)

חמוטל ינאי בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )512967308
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 06/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איציק
בוכשרייבר ,מרח' המייסדים  ,18רמת השרון ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 06/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איציק
בוכשרייבר ,מרח' המייסדים  ,18רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
איציק בוכשרייבר ,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.
איציק בוכשרייבר ,מפרק

אוקטי  5בע"מ
(ח"פ )512264631
(בפירוק מרצון)

וינו פינו בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )512996505
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 26/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדגר
וייס ,מרח' ריזנבך  ,7כפר סבא  ,4465305למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 06/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איציק
בוכשרייבר ,מרח' המייסדים  ,18רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
איציק בוכשרייבר ,מפרק
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יעל ינאי בע"מ

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.
אדגר וייס ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

המשבב בע"מ

אמג'י אחזקות ,הנהגה ובקרה בע"מ

(ח"פ )510882467

(ח"פ )515127074
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 27/12/1995
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב
שטרנליכט ,מרח' נחל שניר  ,7יבנה  ,8122444למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 25/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן
אלסטר ,מרח' אהרון בראנד  ,3ירושלים ,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.
ראובן אלסטר ,מפרק

(בפירוק מרצון)

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

אלק הנדסה

בן ג'י.אס.אס.בטחון (פתרונות אבטחה בינלאומיים)

(ח"פ )512321282

(ח"פ )514223999
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  26/07/2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי רפאל,
מרח' גיבורי ישראל 5א ,נתניה  ,42504למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 25/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ריף
פינקלשטין ,מרח' האירוס  ,31פרדסיה  ,42815למפרק 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.
ריף פינקלשטין ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

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

קונסום נכסים

דירה מספר  6ברחוב השופטים  42בע"מ

(ח"פ )512321423
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )510152234
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  26/07/2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי רפאל,
מרח' גיבורי ישראל 5א ,נתניה  ,42504למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורי רפאל ,עו"ד ,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 20/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס
אידלסון ,מרח' הפרחים  ,1רמת השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עמוס אידלסון ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,
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ריפ סוכנויות רכב בע"מ

ש.ש מוסך שבתאי שמר ( )1989בע"מ

(ח"פ )513944371

(ח"פ )511398752

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 27/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר
רונן ,מרח' שד' בגין מנחם  ,25/1חדרה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 27/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אלי
כהו ,מרח' הרצל  ,76חיפה ,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.

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

אמיר רונן ,מפרק

האשסנפ

ליונס בניה והשקעות בע"מ

(ח"פ )515178580

(ח"פ )512523895

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 25/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מור לימנוביץ ,מרח' שדרות רוטשילד  ,41תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 27/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה
אדרי ,מרח' הדר  ,78קיסריה ,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.

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.
מור לימנוביץ ,עו"ד ,מפרק

יהודה אדרי ,מפרק

אורקום גלובל ברודקאסטינג סרביסס בע"מ

א.ש.ר קייטרינג בע"מ

(ח"פ )514124080

(ח"פ )514269687

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 27/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
אדרי ,מרח' ארנון  ,12תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 19/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
בועז ארזי ,ממעלה מכמש  ,210מיקוד  ,9063400למפרק 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.

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

בועז ארזי ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

ת.מ.א.א .יזמות והשקעות בע"מ

superior cable holdings (1997) inc

(ח"פ )514380922

(ח"פ )512484304

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 27/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
אדרי ,מרח' ארנון  ,12תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 09/04/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ריצ'רד רוברטס ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

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

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.

יצחק אדרי ,מפרק

ריצ'רד רוברטס ,עו"ד ,מפרק

ט 1-הפקות בע"מ

ה.ד .בתי קפה יזום והשקעות בע"מ

(ח"פ )512074055

(ח"פ )514490051

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 27/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
אדרי ,מרח' ארנון  ,12תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 26/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
חגית אלוש ,מרח' התקוה  ,4באר שבע ,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.

יצחק אדרי ,מפרק

חגית אלוש ,עו"ד ,מפרקת

ט 1-סטודיו לצילום ( )1998בע"מ

משין ג'ינס בע"מ

(ח"פ )512692062

(ח"פ )512713553

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 27/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
אדרי ,מרח' ארנון  ,12תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 30/07/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רבקה רוטשילד ,מרח' הרא"ה  ,6רמת גן  ,5243206למפרקת
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.
יצחק אדרי ,מפרק

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

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

8161

מור ד.ג.מ  -מסחר ויבוא בע"מ

יערה ינאי בע"מ

(ח"פ )513156471

(ח"פ )512967324

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24/09/2017בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,רח'
המדע  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/09/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
המייסדים  ,18רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הילה סולומון ,מפרקת

איציק בוכשרייבר ,מפרק

מנינט רמת החייל בע"מ

יעל ינאי בע"מ

(ח"פ )513940643

(ח"פ )512967316

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  18/09/2017בשעה  ,12:30אצל גילי בר לב רואי
חשבון ,רח' תע"ש  ,10רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/09/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
המסיידים  ,18רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גילי בר לב ,רו"ח ,מפרק

איציק בוכשרייבר ,מפרק

וינו פינו בע"מ

יוקו וכהן פתרונות חדשניים בע"מ

(ח"פ )512996505

(ח"פ )514650654

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/09/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
המייסדים  ,18רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  09/09/2017בשעה  ,22:00אצל המפרק ,רח' השחף
 ,47יד בנימין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

איציק בוכשרייבר ,מפרק

יונתן יוקו ,מפרק

חמוטל ינאי בע"מ

פ.ג .שרותי הדמיה אבחנתית בע"מ

(ח"פ )512967308

(ח"פ )511552614

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/09/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
המייסדים  ,18רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/09/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,נווה
אילן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.

איציק בוכשרייבר ,מפרק

מנחם מור ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

טי.אי.טי .טדר אינטרנשיונל טריידינג בע"מ

ארטה אופטיקה [פאריס] בע"מ

(ח"פ )511260663

(ח"פ )515245751

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10/09/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,אזור
התעשייה מפרץ (צפון-מערב) ,חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  10/09/2017בשעה  ,09:00במשרד עורכי דין פילו
את צדוק ושות' ,רח' המסגר 52א ,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.

יורם שיפר ,רו"ח ,מפרק

אלן ג'ררד שמואלביץ' ,מפרק

גסטליסט בע"מ

ט 1-סטודיו לצילום ( )1998בע"מ

(ח"פ )514401686

(ח"פ )512692062

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  26/09/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' מלכת
שבא  ,112אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יעקב אביטבול ,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  24/09/2017בשעה  ,16:00אצל עו"ד שלמה
אמסלם ,רח' דרך חברון  ,101ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
יצחק אדרי ,מפרק

יעלה יועצי תעופה בע"מ
(ח"פ )514056944

אס .סי טי סטם סל טכנולוגיות בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  11/09/2017בשעה  ,10:00במשרד עוה"ד גלרשטיין
וינס ושות' ,רח' דרך בגין  ,148תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
רמי בר אייל ,מפרק

(ח"פ )513592527
(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  15/10/2017בשעה  ,16:00במשרד עו"ד יאיר
גרין ,רח' רמב"ן  ,24ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ניצן שמואלי ,עו"ד ,מפרק

קרן ומרטין אחזקות בע"מ
(ח"פ )515558278

ט 1-הפקות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )512074055

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  13/09/2017בשעה  ,12:00אצל ברנן אטקינסון (אי.
אל) בע"מ ,רח' המנופים  ,2הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24/09/2017בשעה  ,16:00אצל עו"ד שלמה אמסלם,
רח' דרך חברון  ,101ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מרטין אנטוני אברמסון ,מפרק

יצחק אדרי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

8163

ת.מ.א.א .יזמות והשקעות בע"מ
(ח"פ )514380922

אר.די.אר .שווק מוצרי פרסום ופרימיום לקידום
מכירות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )512712266

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24/09/2017בשעה  ,16:00אצל עו"ד שלמה אמסלם,
רח' דרך חברון  ,101ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יצחק אדרי ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  13/09/2017בשעה  ,10:00אצל עו"ד לב
יצחק ,רח' שד' שאול המלך  ,39תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
אייל רפאלי ,מפרק

אורקום גלובל ברודקאסטינג בע"מ
(ח"פ )514124080

טו רודס נו 2 .בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  24/09/2017בשעה  ,16:00אצל עו"ד שלמה אמסלם,
רח' דרך חברון  ,101ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יצחק אדרי ,מפרק

אורקום גלובל ברודקאסטינג סרביסס בע"מ
(ח"פ )514124080

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  ,28/09/2017בשעה  ,16:00בחדר
הישיבות ,משרדי שבלת ושות' ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק
לחברה מטעם הנושים.
ריצ'רד רוברטס ,עו"ד
בא כוח החברה

איאת פארם בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  24/09/2017בשעה  ,16:00אצל עו"ד שלמה
אמסלם ,רח' דרך חברון  ,101ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
יצחק אדרי ,מפרק

אורבן מורדי הגטאות  10בע"מ
(ח"פ )514349315
(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  17/09/2017בשעה  ,12:00במשרדי אורבן
נדל"ן י.ד .בע"מ ,רח' דרך בגין מנחם  ,7רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
דוד זהבי ,מפרק

8 164

(ח"פ )512484304

(ח"פ )51-356307-2
(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  ,10.7.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו''ד ח'טיב והיב ,מרח'
חטין  ,1ת''ד  ,1440סח'נין  ,3081000למפרק 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.
והיב וחיד ח'טיב ,עו''ד ,מפרק

איאת פארם בע"מ
(ח"פ )51-356307-2
(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  ,12.9.2017בשעה  ,13.00במשרד המפרק ,רח' חטין

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

 ,1ת"ד  ,1440ס'חנין  ,3081000לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

והיב וחיד ח'טיב ,עו''ד ,מפרק

ארנן רז בניה בע"מ

חברה אקדמאית בע"מ

(ח''פ )51-186654-3

(ח"פ )51-037464-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.7.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו''ד דורית אלעד ,מרח'
רוטנברג  ,5ראשון לציון ,טל'  ,052-3361840למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורית אלעד ,עו"ד ,מפרקת

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  ,5.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו''ח זאב שטרן ,מרח'
התעשייה  ,16נשר ,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.
זאב שטרן ,רו''ח ,מפרק

דני  -אל קפיטל בע"מ

א.מ.ל סוכנות לביטוח ( )2005בע"מ

(ח"פ )51-413441-0

(ח"פ )51-365246-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.7.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו''ד ליאור פרי ,מרח'
התעשייה  ,5רעננה ,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.
ליאור פרי ,עו''ד ,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  ,10.7.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו''ד מיה גבאי-טובול,
מרח' יגאל אלון  ,65תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיה גבאי-טובול ,עו''ד  ,מפרקת

סטרלינגטון ריל אסטייט בע"מ

ארנן רז חדרים נקיים ( )1999בע''מ

(ח"פ )51-413723-1

(ח"פ )51-274452-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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  ,5.6.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו''ח זאב שטרן ,מרח'
התעשייה  ,16נשר ,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.

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

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  ,10.7.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו'ד מיה גבאי-טובול,
מרח' יגאל אלון  ,65תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיה גבאי-טובול ,עו''ד ,מפרקת

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

לנגי בע"מ

פלואר ויז'ן בע"מ

(ח"פ )51-330665-4

(ח"פ )51-313143-3

(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  ,17.7.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו''ד מנחם עופר ,מרח'
דרך מנחם בגין  ,23תל אביב ,טל'  ,03-5670100למפרק 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  ,9.3.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי אורגון ,מרח' פנקס ,15
כפר סבא ,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.
מנחם עופר ,עו''ד ,מפרק

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

מיקה תכשיטים (ב.כ.ד) בע''מ

גמבטו מסחר בניירות ערך בע"מ

(ח"פ )51-527122-9

(ח"פ )51-453632-5

(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  ,6.7.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו''ד חיים ניר ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,3רמת גן ,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  ,19.7.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר איתמר ,מרח' דוד מרץ
 ,25ירושלים ,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.

ניר איתמר ,מפרק

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

ארז קליין בע"מ
(ח"פ )51-449115-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.7.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז קליין ,מרח' עירית ,6
רמת ישי ,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.
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אלפנט פלוס בע"מ
(ח"פ )513370494
(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  11/07/2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רז בצלאל ,מרח'
ארגמן ,רמת אפעל  ,31רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רז בצלאל ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

סטון הנג בע"מ
(ח"פ )51-340223-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו''ד
רפאל מרון ,מרח' מנחם בגין  ,74תל אביב ,טל' ,03-5615225
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.10.2017
בשעה  ,12.30במשרד המפרק ,רח' לינקולן  ,20תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רפאל מרון ,עו''ד ,מפרק

א.מ .ברי בע"מ
(ח"פ )51-267378-1
(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  ,28.6.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונה
בריל ,מרח' שי עגנון  ,62הרצליה ,טל'  ,054-7231215למפרק
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 ,30.10.2017
בשעה  ,13.00אצל עו''ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יונה בריל ,מפרק

דינין  -חברה להשקעות ומסחר בע"מ
(ח"פ )51-220161-7
(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

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.6.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו''ד
בוריס פרלמן ,מרח' ערער  ,9מודיעין ,טל'  ,08-9701236למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.11.2017
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.
בוריס פרלמן ,עו''ד ,מפרק

הטאבון האקטיבי  -קייטרינג בע"מ
(ח"פ )51-362083-1
(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  ,6.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות אייל סעד,
ממגל  ,3884500ת''ד  ,6682טל'  ,053-5803482למפרק 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 ,8.11.2017
בשעה  ,13.00אצל עו''ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אייל סעד ,מפרק

ה.צ.א החזקות בע"מ
(ח"פ )51-419975-1
(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  ,11.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע
ביץ ,מרח' התע''ש  ,20חדר  ,105כפר סבא ,טל' ,050-6840383
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.11.2017
בשעה  ,16.00במשרדי 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.
יהושע ביץ ,מפרק

חלופות קידום עסקים בע''מ
(ח"פ )51-148980-9
(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  ,2.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו''ד
משה שרף ,מרח' הארבעה  ,24תל אביב ,טל'  ,03-5040965למפרק
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 ,12.11.2017
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ''ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
משה שרף ,עו''ד ,מפרק

ג'נטק הנדסת תכנה בע"מ
(ח"פ )51-215789-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר
זייד ,מרח' שדרות בן גוריון  ,64קריית ביאליק ,טל' ,052-2482443
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.11.2017
בשעה  ,13.00אצל עו"ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מאיר זייד ,מפרק

בקיני קונסאלטינג בע"מ
(ח"פ )51-460318-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרלה
פדה ,מרח' הר כנען  ,2/77אשדוד  ,77722טל' ,054-5534821
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.11.2017
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ''ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קרלה פדה ,מפרק

קפה צהלה בע''מ
(ח"פ )51-306260-4
(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  ,18.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו''ד
שלמה בן אבי ,מרח' התמרים  ,15ראש פינה ,טל' ,04-6938945
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 ,19.11.2017
בשעה  ,9.00אצל גלעד פלג ,רח' ענתות  ,37תל–אביב-יפו ,6908037
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה
שלמה בן אבי ,עו"ד ,מפרק

קפה הדר בע''מ
(ח"פ )51-308257-8
(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
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ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו''ד
שלמה בן אבי ,מרח' התמרים  ,15ראש פינה ,טל' ,04-6938945
למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.11.2017
בשעה  ,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.

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.

יפה טילבור ,מפרקת

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.11.2017
בשעה  ,09.00אצל פנינה פלג ,רח' הרשב''א  ,13ראשון לציון ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שלמה בן אבי ,עו"ד ,מפרק

גולדן אד בע''מ
(ח"פ )51-288799-3
(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  ,16.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו''ד
יצחק מירילאשוילי ,מרח' לינקולן  ,20ביתן רובינשטיין ,קומה
 ,15תל אביב ,טל'  ,03-6425060למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.11.2017
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.
יצחק מירילאשוילי ,עו''ד ,מפרק

בינה  -חגיגה במחשב בע''מ
(ח"פ )51-222862-8
(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  ,16.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפה
טילבור ,ממצפה אביב ,ד"נ משגב  ,20187למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,7558ח' באב התשע"ז31.7.2017 ,

מקס פאואר טרוניקס בע''מ
(ח"פ )51-345295-3
(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  ,18.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו''ד
יגאל צדקוני ,מרח' נחל איילון  ,37קומה א' ,ת''ד  ,57231תל אביב
 ,6157102טל'  ,03-6813322למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.12.2017
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ''ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יגאל צדקוני ,עו''ד ,מפרק

ניסים ניסימיאן ,חברת רואי חשבון
(ח"פ )51-333451-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניסים
ניסמיאן ,מרח' בן יהודה  ,13ירושלים ,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 ,31.8.2017
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.
נסים ניסמיאן ,מפרק
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שלמה כהן ג'רוזלם סוכנות לביטוח ( )2011בע"מ

ג.י.ק .רם שיווק בע''מ

(ח"פ )51-460407-3

(ח"פ )51-317508-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה
כהן ,מרח' מנחם  ,4ירושלים ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו''ד
יגאל צדקוני ,מרח' נחל איילון  ,37קומה א' ,ת''ד  ,57231תל אביב
 ,6157102טל'  ,03-6813322למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.8.2017
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.12.2017
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.

שלמה כהן ,מפרק

יגאל צדקוני ,עו''ד ,מפרק

ל.י.ע.ד גלובל בע"מ

טי.איי.אי.אס בע''מ

(ח"פ )51-419684-9

(ח"פ )51-422133-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,19.7.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדיאל
חדד ,מרח' דנון  ,15תל אביב ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,16.7.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את תומר אברמסון ,מרח' דרך הפרדסים  ,2חבצלת השרון ,טל'
 ,050-3647129למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.8.2017
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.12.2017
בשעה  ,18.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ''ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדיאל חדד ,מפרק

תומר אברמסון ,מפרק
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