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הודעה על מינוי שופטים

מינוי סגנית מנהל

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

לפי פקודת מס הכנסה

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה שנשיא המדינה מינה בתוקף
סמכותו לפי סעיף  4לחוק–יסוד :השפיטה 2את הרשומים מטה
לשופטים ,מיום כ"ג בכסלו התשע"ח ( 11בדצמבר : )2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1ולפי סעיף  229לפקודת מס
הכנסה( 1להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את עובדת רשות המסים
בישראל ,פזית קלימן ,לסגנית מנהל לעניין הפקודה.

השופט מיכאל מרדכי שפיצר ,לכהונת שופט של בית הדין
הארצי לעבודה;
השופט רון אלכסנדר ,לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
ירושלים;
השופטת שושנה ליבוביץ ,לכהונת שופטת של בית המשפט
המחוזי ירושלים;

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתה של העובדת.
כ"ב בכסלו התשע"ח ( 10בדצמבר )2017
(חמ )3-768
1

השופטת הלית סילש ,לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי
מרכז-לוד;
השופטת דנה כהן-לקח ,לכהונת שופטת של בית המשפט
המחוזי ירושלים;
עורך הדין יעקב אזולאי ,לכהונת שופט של בית הדין האזורי
לעבודה באר שבע;
הרשמת רחל גרוס ,לכהונת שופטת של בית הדין האזורי
לעבודה באר שבע;
עורך הדין חיים פס ,לכהונת שופט של בתי משפט השלום מחוז
הדרום;
עורכת הדין רוית פלג בר דיין ,לכהונת שופטת של בתי משפט
לתעבורה מחוז הדרום;

הודעה על הרשאת פקיד שומה
לפי פקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת מס הכנסה
(להלן  -הפקודה) ,אני מודיע על הרשאתו של עובד רשות
המסים בישראל ,עפרי שלו ,לשום לפי הפקודה.

1

תוקף המינוי של העובד יפוג אוטומטית עם פרישתו.
כ"ב בכסלו התשע"ח ( 10בדצמבר )2017
(חמ -3-171ה)1
1

עורך הדין אור לרנר ,לכהונת שופט של בית משפט לתעבורה
מחוז חיפה.
(חמ -3-60ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2

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

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
אני מודיעה כי לפי סעיף (241א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח
חדש] ,התש"ם( 11980-להלן  -הפקודה) ,כי עקב השינוי במדד
המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
יחול שינוי בסכומים הקבועים בסעיפים (17 ,)1(7א)( )1ו–19א(א)
לפקודה ,מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  ,)2018כלהלן:
( )1החוב שחב החייב לנושה המבקש כאמור בסעיף  )1(7לא
יפחת מ– 86,529שקלים חדשים;
( )2חובותיו של החייב כאמור בסעיף (17א)( )1לא יפחתו
מ– 17,307שקלים חדשים;

לפי חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות
מוסדרים ,התשע"ז2017-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3ב) לחוק הקלה באמצעי משמעת
המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים ,התשע"ז( 12017-להלן -
החוק) ,אני מסמיך את עורכת הדין נאוה ניר-הנס ,רישיון מס'
 ,27909המשמשת כתובעת לפני ועדת המשמעת שלפי חוק
הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס ,התשס"ה( 22005-להלן
 חוק יועצי המס המייצגים) ,לתת חוות דעת לצורך בחינתבקשה להקלה כאמור בחוק לעניין אמצעי משמעת שהוטל על
יועץ מס מייצג לפי חוק יועצי המס המייצגים.
תוקף ההסמכה יפוג אוטומטית עם סיום כהונתה של עורכת
הדין נאוה ניר-הנס כתובעת כאמור.
כ"ב בכסלו התשע"ח ( 10בדצמבר )2017
(חמ )3-5558
משה כחלון
שר האוצר
1
2

4 548

ס"ח התשע"ז ,עמ' .992
ס"ח התשס"ח ,עמ' .114

הודעה על מינוי רשם של נותני שירותי מטבע

כ"ח בטבת התשע"ח ( 15בינואר )2018
(חמ -3-148ה)1
1

משה כחלון
שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ה ,עמ' .133

הסמכה למתן חוות דעת

( )3חובות החייב כאמור בסעיף 19א(א) עולים על 34,614
שקלים חדשים.

איילת שקד
שרת המשפטים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34עמ'  ;639ס"ח התשנ"ו,
עמ'  ;60י"פ התשע"ז ,עמ' .3790

משה כחלון
שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ה ,עמ' .123

לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 11ב(א) לחוק איסור
הלבנת הון ,התש"ס ,12000-מיניתי את הממונה על שוק ההון,
1

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשס"ב ,עמ' .386

ילקוט הפרסומים  ,7683ח' בשבט התשע"ח24.1.2018 ,

ביטוח וחיסכון לרשמת נותני שירותי מטבע ,מיום י"ד בטבת
התשע"ח ( 1בינואר .)2018
מינוי מינהל רשות המסים לרשם נותני שירותי מטבע  -בטל.
י"ז בטבת התשע"ח ( 4בינואר )2018
(חמ -3-3166ה)6
			

(להלן  -התקנות) ,הסמכתי את סגן מנהל כללי בכיר ומנהל
מינהל הדואר במשרד התקשורת למפקח לעניין התקנות (להלן
 המפקח) ,לעניין זה ,רשאי המפקח לבצע את פעילויות הפיקוחגם באמצעות עובד אחר של משרד התקשורת מטעמו.
הסמכות קודמות לסגן מנהל כללי בכיר דואר במשרד
התקשורת ולסגן מנהל כללי בכיר פיקוח בנק הדואר במשרד
התקשורת ,אשר הודעות עליהן פורסמו  -בטלות.2

משה כחלון
שר האוצר

ט"ז בכסלו התשע"ח ( 4בדצמבר )2017
(חמ -3-2621ה)1

הודעה על אצילת סמכויות ועל ביטול
אצילות סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד:
הממשלה- 1

2

( )1אצלתי לסגן מנהל כללי בכיר ומנהל מינהל הדואר במשרד
התקשורת את סמכויותיי כלהלן:
(א) הסמכות לפי סעיף 1ג לחוק הדואר ,התשמ"ו1986-
(להלן  -החוק) ,לעניין היתר כללי;

הודעה על מינוי מפקח כללי על כוח אדם
לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום ,התשכ"ז1967-

2

(ב) הסמכות לפי סעיף (53ב) לחוק ,לקבוע הוראות
בעניינים האמורים בסעיף (53א) לחוק שיחולו על בעל
רישיון ,למעט קביעתן של הוראות כאמור בתקנות;
( )2אצילת הסמכויות שלהלן  -בטלות:
(א) אצילת סמכותי לפי סעיף 1ג לחוק ,לסמנכ"ל בכיר
דואר ,למתן היתר לאיסופם ,העברתם ,חלוקתם או
מסירתם של מכתבים;3
(ב) אצילת סמכותי לפי סעיף 1ג לחוק ,לסמנכ"ל בכיר
פיקוח בנק הדואר ,להעניק היתר כללי למתן שירותי דואר
בתחום המוסדר ,בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) ו–(ג),
ולקבוע בו תנאים;4

בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  4לחוק שירות עבודה בשעת
חירום ,התשכ"ז ,21967-אני מודיע כי רביב מלאכי מונה למפקח
כללי על כוח אדם.
מינוי זה יעמוד בתוקפו עד יום י"ז בתמוז התשע"ח ( 30ביוני
 ,)2018או מיום מינוי חדש של מפקח כללי על כוח אדם לפי
החוק האמור ,לפי המוקדם מביניהם.
כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
(חמ )3-81
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2

(ג) אצילת סמכותי לפי סעיף  50לחוק ,למשנה למנהל
הכללי במשרד התקשורת ,למתן היתר לאיסופם ,העברתם,
חלוקתם או מסירתם של מכתבים;5
(ד) אצילת סמכותי לפי סעיף (53ב) לחוק ,לסמנכ"ל בכיר
פיקוח בנק הדואר ,לקבוע הוראות בעניינים האמורים
בסעיף (53א) לחוק שיחולו על בעל רישיון ,למעט קביעתן
של הוראות כאמור בתקנות.6
ט"ז בכסלו התשע"ח ( 4בדצמבר )2017
(חמ -3-17ה)1
איוב קרא
שר התקשורת
1
2
3
4
5
6

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד–פעמיות,
התשע"ו2016-
בהתאם לסעיף (20ג) לחוק לצמצום השימוש בשקיות
נשיאה חד–פעמיות ,התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,אני מודיע
כי עקב שינוי המדד שפורסם בדצמבר  2017לעומת המדד
שפורסם בדצמבר  ,2016מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר
 ,)2018סכום העיצום הכספי לפי סעיף  13בחוק ,הוא כלהלן:
(א) ליחיד  20,060 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
(ב) לתאגיד  40,120 -ש"ח;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13ב) לחוק -
(א) ליחיד  10,030 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  20,060 -ש"ח;

הודעה על הסמכה ועל ביטול הסמכות

( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13ג) לחוק -

לפי תקנות רשות הדואר (הפיקוח על פעולותיה של הרשות),
התשנ"ה1995-

(א) ליחיד  1,000 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  2,010 -ש"ח;

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות רשות
הדואר (הפיקוח על פעולותיה של הרשות) ,התשנ"ה1995-

(ג) לקמעונאי גדול  5,020 -ש"ח;

1

1

ילקוט הפרסומים  ,7683ח' בשבט התשע"ח24.1.2018 ,

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;86התשס"ח ,עמ' .176

( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13א) לחוק -

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;79התשס"ד ,עמ' .71
י"פ התשס"ו ,עמ' .1033
י"פ התשע"ו ,עמ' .9096
י"פ התשס"ג ,עמ' .867
י"פ התשע"ז ,עמ' .1908

ק"ת התשנ"ה ,עמ' .1380

איוב קרא
שר התקשורת
י"פ התשס"ו ,עמ'  ;915התשע"ו ,עמ' .9096

1

ס"ח התשע"ו ,עמ' .698

4549

( )4בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13ד) לחוק  5,020 -ש"ח;
( )5בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13ה) לחוק  10,030 -ש"ח.
ט"ז בטבת התשע"ח ( 3בינואר )2017
(חמ )3-5610

		

קדמיקום בע"מ
גיא סמט
המנהל

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 בדצמבר  2017לעומת המדד שפורסם בדצמבר ,2016
מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  ,)2018סכום העיצום הכספי
לפי סעיף 14ה לחוק ,הוא כלהלן:
( )1בשל אי–ניהול פנקס רעלים  55,460 -שקלים חדשים;
( )2בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר ,אחסון רעלים
ושמירתם בניגוד להוראות או מכירת רעלים -
(א) ליחיד  55,460 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על
 250מיליון שקלים חדשים  221,860 -שקלים חדשים;
(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על
 250מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על  500מיליון שקלים
חדשים  443,720 -שקלים חדשים;
(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על  500מיליון
שקלים חדשים  887,440 -שקלים חדשים.
י' בטבת התשע"ח ( 28בדצמבר )2017
(חמ )3-4242
1

זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
ס"ח התשנ"ג ,עמ'  ;28התשס"ח ,עמ'  ;869י"פ התשע"ז,
עמ' .3204

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה  -חובות
דיווח ומרשם) ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (22ג) לחוק הגנת הסביבה (פליטות
והעברות לסביבה  -חובות דיווח ומרשם) ,התשע"ב( 2012-להלן
 החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בדצמבר 2017לעומת המדד שפורסם בדצמבר  ,2016התעדכנו סכומי העיצום
הכספי כאמור בסעיף  16והם מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר
 ,)2018כמפורט להלן:
( )1ליחיד  10,230 -שקלים חדשים;
( )2לתאגיד  102,350 -שקלים חדשים.
כ"א בטבת התשע"ח ( 8בינואר )2018
(חמ )3-4608
1

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

יצחק בן דוד
הרשם
ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;238י"פ התשע"ז ,עמ' .2661

(ח"פ )514221001
(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  ,19/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
חיים מזור ,מרח' זוהר  ,55ראש העין ,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 ,19/05/2018
בשעה  ,10:00בבית סילבר ,קומה ב' ,רח' דרך אבא הלל  ,7רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים מזור ,עו"ד ,מפרק

מועלם ורדי השקעות בע"מ
(ח"פ )512914516
(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  ,14/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
ורדי ,מרח' השומר  ,2ירושלים ,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 ,04/05/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אליהו ורדי ,מפרק

4 550

ילקוט הפרסומים  ,7683ח' בשבט התשע"ח24.1.2018 ,

י .צוובנר שירותים בע"מ

"אלטא" לימוד ויישום טכנולוגיות מדעיות בע"מ

(ח"פ )515437911

(ח"פ )512452913

(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  ,15/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גולן שלומי ,מרח' היצירה  ,3רמת גן ,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  ,21/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל
יוסף ,מפוריה עילית  ,179למפרק 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 ,18/06/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/03/2018
בשעה  ,10:00במשרדי אלטא ,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.

גולן שלומי ,עו"ד ,מפרק

אייל יוסף ,מפרק

מכמנים אלפיים ( )1996בע"מ

א.פ .טיטניום ייעוץ ושיווק בע"מ

(ח"פ )512378787

(ח"פ )514086461

(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  ,16/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה
גלבוע ,מרח' השומר  ,76זכרון יעקב ,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  ,22/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן
פרי ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,08/03/2018
בשעה  ,09:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22/03/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אריה גלבוע ,מפרק

אילן פרי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7683ח' בשבט התשע"ח24.1.2018 ,
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א.ר.ב.ב .בע"מ

נמרוד קובץ שירותי מיחשוב ואבטחת מידע בע"מ

(ח"פ )511813115

(ח"פ )513391920

(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  ,18/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שלמה מומי גוזלן ,מרח' משה לוי  ,11ראשון לציון ,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  ,21/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אהרן צאל ,מרח' בר כוכבא  ,23בני 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 ,15/05/2018
בשעה  ,09:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

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 ,21/06/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אהרן צאל ,עו"ד ,מפרק

שלמה מומי גוזלן ,עו"ד ,מפרק

ג'י אס מערכות בע"מ

איתנים  -הנדסה ומסחר בע''מ

(ח"פ )514543180

(ח"פ )512740713

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה אברהם ,מרח' יוני נתניהו  ,11פתח תקווה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ליאת ימין יהושע ,מרח' בית הפועלים  ,6רחובות ,למפרקת
החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,05/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14/05/2018
בשעה  ,15:00אצל 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.

משה אברהם ,עו"ד ,מפרק

ליאת ימין יהושע ,עו"ד ,מפרקת
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ח.מ .שלך בע"מ

בריאות ונוחות בע"מ

(ח"פ )511941304

(ח"פ )511173858

(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  ,22/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד דלל ,מרח' אודם  ,3פתח תקווה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד דלל ,מרח' אודם  ,3פתח תקווה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24/05/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד סיני גלבוע ,רח' אודם  ,3פתח תקווה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24/05/2018
בשעה  ,10:00אצל עו"ד סיני גלבוע ,רח' אודם  ,3פתח תקווה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

דוד דלל ,עו"ד ,מפרק

דוד דלל ,עו"ד ,מפרק

דינמיק פרומושין בע"מ

ביבלה את פרידמן חברה למסחר בע"מ

(ח"פ )511082786

(ח"פ )513388058

(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  ,22/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דוד דלל ,מרח' אודם  ,3פתח תקווה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסף עזריאל אברמוביץ ,מרח' מצדה  ,7מגדל ב.ס.ר  ,4קומה ,35
בני ברק  ,5126116למפרק 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 ,24/05/2018
בשעה  ,11:00אצל עו"ד סיני גלבוע ,רח' אודם  ,3פתח תקווה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דוד דלל ,עו"ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30/05/2018
בשעה  ,17:00אצל 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 עזריאל אברמוביץ ,עו"ד ,מפרק
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שי שילוב נכסים והשקעות

נונהוף יעוץ ניהולי

(ח"פ )513042374

(ח"פ )514762913

(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  ,22/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מנחם קירשבלום ,מרח' הרא"ה  ,44רמת גן ,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  ,22/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלדר מנורי ,מרח' דרך העצמאות  ,43יהוד-מונוסון ,למפרק
החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25/03/2018
בשעה  ,17:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23/05/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנחם קירשבלום ,עו"ד ,מפרק

אלדר מנורי ,עו"ד ,מפרק

מוביקליקס

ע.ס .פיתוח הדרכה בע"מ

(ח"פ )514167451

(ח"פ )513726919

(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  ,22/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מנחם קירשבלום ,מרח' הרא"ה  ,44רמת גן ,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  ,22/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נדב
מונסליזה ,מרח' הגלבוע  ,18תל–אביב-יפו  ,6522342למפרק 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 ,25/03/2018
בשעה  ,17:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,08/04/2018
בשעה  ,11:00אצל רו"ח פריידקס ושות' ,רח' קרליבך  ,10תל–
אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מנחם קירשבלום ,עו"ד ,מפרק

נדב מונסליזה ,עו"ד ,מפרק
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הגבעה הירוקה ניהול בתי קפה בע"מ

אי אנדוראיד בע"מ

(ח"פ )514135193

(ח"פ )515198570

(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  ,22/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון
אלון מילר ,מרח' מבצע עובדה  ,16אריאל ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות עו"ד את
אושר בן עזרי ,מרח' שקד נוה אפרים  ,18יהוד-מונוסון ,6019000
למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,04/06/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/06/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' ההגנה  ,17אור יהודה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

ירון אלון מילר ,מפרק

הגבעה ניהול והשקעות בע"מ
(ח"פ )514044858

אושר בן עזרי ,עו"ד ,מפרק

מרמולייט בע"מ
(ח"פ )511832370
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון
אלון מילר ,מרח' מבצע עובדה  ,16אריאל ,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.

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 ,17/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צחי
כהן ,מרח' תובל  ,34רמת 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.
צחי כהן ,עו"ד ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,04/06/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ירון אלון מילר ,מפרק
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גוארנרי תקשורת בע"מ
(ח"פ )514537604
(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
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מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,21/01/2018
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

אדם שרון השמה איכותית בע"מ
(ח"פ )515116010

מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,21/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בעז
אשר ארקין ,מרח' העבודה  ,11בנימינה-גבעת עדה ,3054411
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.
בעז אשר ארקין ,מפרק

בואר אחזקות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )513193797

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(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 ,12/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אושר בן עזרי ,מרח' שקד נוה אפרים  ,18יהוד-מונוסון ,6019000
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.
אושר בן עזרי ,עו"ד ,מפרק

עידנים כוח אדם ניהול והשמה בע"מ
(ח"פ )513978619
(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 ,21/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בעז
אשר ארקין ,מרח' העבודה  ,11בנימינה-גבעת עדה ,3054411
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.
בעז אשר ארקין ,מפרק

א..ר.ב.ב .בע"מ
(ח"פ )511813115
(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 ,21/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עומרי ארז ,מרח' הוברמן  ,16תל–אביב-יפו  ,6407512למפרק
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  ,18/01/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלמה מומי
גוזלן ,מרח' משה לוי  ,11ראשון לציון ,למפרק החברה.

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

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.
עומרי ארז ,עו"ד ,מפרק

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

נ.ב.א .ספנות בע"מ

בל סלע בנייה ופיתוח בע"מ

(ח"פ )513668541

(ח"פ )514328905

(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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
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מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,22/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
איתי בוחניק ,מרח' דרך יפו  ,51חיפה ,למפרק החברה.

מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,21/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן
מאיוס ,מרח' גוש חלב  ,12תל–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.

איתי בוחניק ,עו"ד ,מפרק

דן מאיוס ,עו"ד ,מפרק

טאסק פורס ניהול בע"מ

אמנון פרנק ובניו ( )1996בע"מ

(ח"פ )515205441

(ח"פ )512394594

(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 ,19/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי בן
חורין ,מרח' יגאל אלון  ,94תל–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 ,21/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון
פרנק ,מרח' ברק  ,6כוכב יאיר ,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.

איתי בן חורין ,מפרק

אמנון פרנק ,מפרק

אולם אחיעזר  -חברה לתועלת הציבור בע"מ

ישרא-פאלטרק בע"מ

(ח"פ )513921585

(ח"פ )510859598

(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 ,14/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב זלמן,
מרח' האדמו"ר מבלז  ,11בני ברק ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,22/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי
פינס ,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.

דב זלמן ,מפרק

שי פינס ,עו"ד ,מפרק

שסק  -סחר וקמעונעות בע"מ

פרזנט  2מי בע"מ

(ח"פ )514135441

(ח"פ )514228642

(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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
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מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,21/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן
מאיוס ,מרח' גוש חלב  ,12תל–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.
דן מאיוס ,עו"ד ,מפרק

בר הראל אחזקות בע"מ
(ח"פ )515260388

ג'יוניק מושן לאבס
(ח"פ )515287001
(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  ,08/03/2018בשעה  ,10:00אצל אור-חוף ,משרד
עורכי דין ,רח' הברזל  ,7תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אליאב בוארון ,עו"ד ,מפרק

איי.אמ.אס אינטר מארין ישראל 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  ,07/03/2018בשעה  ,10:00אצל עו"ד תומר
שנהר ,רח' משה קול  ,8תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
יובל שנהר ,מפרק

גו פליי בע"מ
(ח"פ )514763036

(ח"פ )514824291
(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  ,29/08/2018בשעה  ,11:30אצל ליאור פיק
ושות' ,רח' הנחושת  ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שירי וייס ,עו"ד ,מפרקת

החברה להשקעות של הקיבוץ הארצי בע"מ
(ח"פ )510983414

(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  ,07/03/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' דרך
אבא הלל  ,23רמת 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  ,15/03/2018בשעה  ,10:00אצל איתן מהולל שדות
עו"ד ועורכי פטנטים ,רח' שד' אבא אבן  ,1067הרצליה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.

שגיא הדרי ,עו"ד ,מפרק

סאברין ייצור ושיווק דברי מאפה בע"מ
(ח"פ )511319196
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

יעקב אברהמי ,עו"ד ,מפרק

שלזינגר סוכנות לביטוח  1999בע"מ
(ח"פ )512728627
(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  ,11/03/2018בשעה  ,14:00אצל המפרקת ,רח'
החבצלת  ,38קריית עקרון ,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  ,21/06/2018בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח' בר
כוכבא  ,23בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מאיה מזל גבריאלי גולדשטיין ,עו"ד ,מפרקת

אהרן צאל ,עו"ד ,מפרק
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קו למחמ בע"מ

פידמיבק .קומ בע"מ

(ח"פ )515223048

(ח"פ )512931338

(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  ,21/06/2018בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' בר
כוכבא  ,23בני ברק ,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  ,11/03/2018בשעה  ,10:30אצל המפרק ,רח'
דרך דוד בן גוריון  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אהרן צאל ,עו"ד ,מפרק

אייל ירקוני ,עו"ד ,מפרק

טריזוגן בע"מ

אבירם הוצאה לאור בע"מ

(ח"פ )513433011

(ח"פ )511501447

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,08/03/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' היבנר
 ,60פתח תקווה ,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 (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,22/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלרן שפירא בר–אור ,מרח' תובל  ,11רמת גן  ,5252226למפרק
החברה.

עזריאל פויכטונגר ,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.

ר.י.פ כלבו ג' בע"מ

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

(ח"פ )511681959
(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  ,11/03/2018בשעה  ,08:30אצל אמסלם-וייץ,
משרד עורכי דין ,רח' יעב"ץ  ,33תל–אביב-יפו ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
גרגורי וייץ ,עו"ד ,מפרק

שיה"מ בע"מ
(ח"פ )512001736

אלרן שפירא בר–אור ,עו"ד ,מפרק

אבירם הוצאה לאור בע"מ
(ח"פ )511501447
(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  ,15/03/2018בשעה  ,17:00אצל המפרק ,רח' תובל
 ,11קומה  ,9רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אלרן שפירא בר–אור ,עו"ד ,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  ,11/03/2018בשעה  ,10:00אצל עו"ד ציון
נחום ,רח' צפניה  ,5בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עזרא שרון ,מפרק
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"השואב" שאיבות ואחזקת מכוני טיהור בע"מ
(ח"פ )512665274
(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 ,22/01/2018

4559

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחמים
גדה ,מרח' הזיתים  ,9ראש פינה ,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.
רחמים גדה ,מפרק

וו.פ.פ.ג מדיה בע"מ
(ח"פ )51-449634-8
(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  ,14.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא דב זוזובסקי ,מרח'
לבונטין  ,17תל אביב  ,6511206למפרק החברה.

"השואב" שאיבות ואחזקת מכוני טיהור 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.

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

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

(ח"פ )512665274
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25/03/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק,
רח' הזיתים  ,9ראש פינה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רחמים גדה ,מפרק

גיא דב זוזובסקי ,עו"ד ,מפרק

ר.מ.פ .קפיטל בע"מ
(ח"פ )51-289168-0
(בפירוק מרצון)

פריקסו בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(ח"פ )513449199

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  ,14.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלן ריאה בוקשטיין ,מרח'
שמואל לופו  ,13/2ירושלים  ,9355013טל'  ,050-5577114למפרקת
החברה.

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20/02/2018בשעה  15:00במשרדי החברה,
אצל שנהב ,עורכי דין ,רח' הנחושת  ,4מגדלי אור ,בניין ,B
קומה  ,11תל אביב .69710
על סדר היום :מועמד להתמנות לתפקיד מפרק החברה.
סטיבן קנטור ,עו"ד
בא כוח 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.
אלן ריאה בוקשטיין ,מפרקת

פייס מי בע"מ
(ע"ר )580004612

אנ.די.אמ.אס בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-347220-9

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,16/01/2018התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד גיא לייכטר ,מרח' ויצמן ,2
תל–אביב-יפו  ,6133101למפרק העמותה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה 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.
גיא לייכטר ,עו"ד ,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  ,15.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל וולק ,ממשרדי פימי
בע"מ ,רח' יגאל אלון  ,98קומה  ,40תל אביב ,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.
שמואל וולק ,מפרק
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אלי ברזלי שירותי יעוץ ומיחשוב בע"מ

אבאטיס השקעות בע"מ

(ח"פ )51-207595-3

(ח"פ )51-466395-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי ברזלי ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.2.2018בשעה  ,12.00במשרדי חיים צדוק ושות',
עורכי דין ,רח' לינקולן  ,20תל אביב  ,6713412לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי ברזלי ,מפרק

רוית הוף ,עו"ד ,מפרקת

סטארטאפ פקטורי אקסלריישן בע"מ
(ח"פ )51-489909-5

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
(בפירוק מרצון)
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  ,27.12.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן אלפונטה,
מרח' לינקולן  ,12חיפה ,למפרק החברה.
ערן אלפונטה ,מפרק

הפועלים אחזקות (אמריקה הלטינית) בע"מ
(ח"פ )51-420645-7

ר.ר.מ  156בע"מ
(ח"פ )51-257453-4
(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  ,28.2.2018בשעה  ,16.00במשרדי המפרקת ,רח'
מצדה  ,9מגדל בסר  ,3בני ברק ,טל'  ,03-6124505לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שלומית הראל-שוורץ ,עו"ד ,מפרקת

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

חוות נחל  -בוקר בע"מ

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  ,7.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליוי גוראל אפל ,מרח'
יהודה הלוי  ,63תל אביב ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-532771-6

ליוי גוראל אפל ,עו"ד ,מפרקת

עידו אדר פיננסים בע"מ
(ח"פ )51-454183-8

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.3.2018בשעה  ,10.00אצל משה זהר והילדה לובי
זהר ,חוות נחל בוקר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

משה ליכט ,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  ,4.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדו אדר ,מרח' אליעזר
קשאני  ,8תל אביב ,למפרק החברה.
עדו אדר ,מפרק

ש .קורטוב יזמות בע"מ
(ח"פ )51-373522-5
(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  ,7.3.2018בשעה  ,11.00אצל משרד עורכי דין פרידמן-
נאמן ,רח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קובי פרידמן ,עו"ד ,מפרק
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

כתובת
שם החייב
זלמן שניאור
בר-און
34א ,דירה ,12
אברהם
נתניה
אוסישקין ,10
יצחק צחי
הרצליה
טיאר
גוטליב איגור משמר הירדן ,12
דירה  ,30אשדוד
עראבה
דלאל
אבראהים
אילן רמון ,23
כפיר חיים
חצור הגלילית
אמר
צבי פנקס ,13
מזרחי
שמואל איתי אור יהודה
צ'מס ראובן דוד המלך ,17
ראשון לציון
אנרי
כחלון רונית יצחק רבין ,1
צורן
התלמוד ,75
אוסנת
באר שבע
אווסקר
רבקה אסולין צה"ל ,68
פתח תקווה
אורי בר חיים ברק ,11
קריית מוצקין
נתנאל מנחם יפת ,215
תל אביב
פנחס אביקזר ראשית חכמה ,3
תל אביב

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל שבה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל
הדיון
לחוק
מסלול הפטר מספר התיק
14/05/2018
12/04/2018 1699839122
נתניה

נתניה

12/04/2018 1799918082

17/05/2018

נתניה

11:30

נתניה

12/04/2018 2099933036

24/05/2018

נתניה

09:30

קריות

16/04/2018 0899994969

17/05/2018

קריות

10:15

קריות

16/04/2018 0699978121

23/05/2018

נצרת

10:00

נתניה

21/04/2018 1699680139

16/05/2018

ראשון לציון

09:30

נתניה

21/04/2018 1799764135

16/05/2018

ראשון לציון

10:30

נתניה

21/04/2018 5188721017

16/05/2018

ראשון לציון

11:30

תל אביב

18/04/2018 0199369108

19/06/2018

תל אביב

10:00

תל אביב

18/04/2018 0197502495

05/11/2018

תל אביב

11:00

תל אביב

22/04/2018 5094110917

06/11/2018

תל אביב

10:00

תל אביב

22/04/2018 0198507116

16/10/2018

תל אביב

10:00

תל אביב

08/04/2018 0195043569

11/06/2018

תל אביב

 09:00דחיית
מועד
הדיון
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11:30
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