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תיקון תקנון הכנסת

סעיף
בחוק

לפי חוק–יסוד :הכנסת
לפי סעיף  146לתקנון הכנסת ,1מתפרסם בזה תיקון לתקנון
הכנסת ,שהכנסת אישרה בישיבתה ביום י"ג בשבט התשע"ח
( 29בינואר :)2018

הנושא

(8ג)

תרומה לסיעה בשנת
בחירות

2,300

8ג

תרומה במקרה של
ויתור על מימון

125,500

9א(א)()5

ענישה למבצע
פעילות בחירות

502,500

10ג(א)

גוף פעיל בבחירות

100,500

10ג(ו)()2

תרומה לגוף פעיל
בבחירות

15,100

10ג(ו)()4

תרומות לגוף פעיל
בבחירות שקיבל
תרומה מחוץ לארץ

603,000

תיקון סעיף 84
 .1בסעיף  84לתקנון הכנסת ,אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"(ו) הכינה הממשלה דוח להערכת השפעות רגולציה
( )RIA - Regulatory Impact Assessmentבקשר
להצעת חוק שהועברה לוועדה ,יעביר השר הממונה
על ביצוע החוק את הדוח לוועדה בסמוך לאחר
שהצעת החוק הועברה אליה ,ויציג את הדוח לפני
הוועדה בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה
ולקריאה השלישית ,בעצמו או באמצעות נציגו; אין
באמור כדי למנוע הצבעה על הצעת החוק בוועדה או
בכנסת".
י"ד בשבט התשע"ח ( 30בינואר )2018
(חמכ)1000-
יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת
 1י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התשע"ז ,עמ' .8372

הודעה על עדכון סכום
לפי חוק–יסוד :משק המדינה
בהתאם לסעיף 3ג(ה) לחוק–יסוד :משק המדינה( 1להלן
 חוק היסוד) ,ולסעיף (93ו) לתקנון הכנסת ,2מתפרסמתבזה הודעה על עדכון הסכום הנקוב בהגדרות "הצעת חוק
תקציבית" ו"הסתייגות תקציבית" בסעיף 3ג(ד) לחוק היסוד,
עקב שינוי במדד המחירים לצרכן ,ומיום י"ד בטבת התשע"ח
( 1בינואר  )2018הוא  6,045,391שקלים חדשים.

1

2

חיים אבידור
חשב הכנסת
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשס"ג ,עמ'  ;498י"פ התשע"ז,
עמ' .2437
י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התשע"ב ,עמ' .5730

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
בהתאם לסעיפים 3א 8 ,ו–8ג לחוק מימון מפלגות,
התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,מתפרסמת בזה הודעה על
עדכון סכומים עקב עליית מדד המחירים לצרכן ,ומיום י"ד
בטבת התשע"ח ( 1בינואר  ,)2018כלהלן:
סעיף
בחוק

1

הנושא

סכום מעודכן
בשקלים חדשים

3א

מימון תשלומים לצוות
הפרלמנטרי

7,338,700

(8ב)

תרומה לסיעה

1,000

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשע"ז ,עמ'  ;520י"פ התשע"ז,
עמ' .5553

4 704

ה' בשבט התשע"ח ( 21בינואר )2018
(חמכ)2001033-
חיים אבידור
חשב הכנסת

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון
לפי חוק מימון מפלגות ,התשל"ג1973-
בהתאם לסעיף 1ג(ב)( )3לחוק מימון מפלגות ,התשל"ג,11973-
מתפרסמת בזה הודעה על עדכון סכום יחידת המימון עקב עליית
מדד המחירים לצרכן ,ומיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר )2018
סכום יחידת המימון הוא  1,368,000שקלים חדשים.
ה' בשבט התשע"ח ( 21בינואר )2018
(חמכ)2001033-
1

ה' בשבט התשע"ח ( 21בינואר )2018
(חמכ)2000049-

סכום מעודכן
בשקלים חדשים

חיים אבידור
חשב הכנסת
ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52התשע"ז ,עמ'  ;520י"פ התשע"ז,
עמ' .5554

הרשאה
לפי חוק הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה את פקחי הרשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן ,אשר מונו על ידי שר
החקלאות ופיתוח הכפר לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק
לפי פקודת היערות( 2להלן  -הפקודה) ,לערוך חקירות בקשר
לביצוע עבירות על הפקודה ותקנותיה:
אמיר פרנדיאן-עגני

ברק שחם

		
גל אריאלי

מנחם פריד

		
עמירם לזר

שי אספיר

תוקפה של הרשאה זו עד יום י"ז בתמוז התשע"ח ( 30ביוני
 ,)2018וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.
ו' בשבט התשע"ח ( 22בינואר )2018
(חמ -3-279ה)1
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
1
2

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .600

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

מינוי קצינות מבחן למבוגרים

מינוי קציני מבחן למבוגרים

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן
למבוגרים ,לפי החוק האמור:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
למבוגרים ,לפי החוק האמור:

אודהליה עזרא ,מס' רישום  ,29148במחוז באר שבע

נירית יהודה ,מס' רישום  ,34992במחוז תל אביב והמרכז

יעל טליאס ,מס' רישום  ,8453במחוז ירושלים

מיכל זנה ,מס' רישום  ,34110במחוז תל אביב והמרכז

ליאת גנור ,מס' רישום  ,32084במחוז ירושלים

דפנה ברונר ,מס' רישום  ,32608במחוז תל אביב והמרכז

כרמל עמנואל-חז'ז' ,מס' רישום  ,31230במחוז תל אביב

דניאל גוראל ,מס' רישום  ,34933במחוז תל אביב

י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ -3-141ה)1

ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ -3-141ה)1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

מינוי קצינות מבחן למבוגרים

שינוי מינוי קצינת מבחן למבוגרים

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן
למבוגרים ,לפי החוק האמור:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני משנה את מינויה של רובא בוטרוס
ג'ובראן ,מס' רישום  ,218617כך שבמקום "במחוז ירושלים" יבוא
"במחוז חיפה והצפון".

רונית סחנין קרופרו ,מס' רישום  ,27450במחוז חיפה

י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ -3-141ה)1

אביטל יוספה ובר-קטקובסקי ,מס' רישום  ,31738במחוז חיפה
נועה זילבר ,מס' רישום  ,26372במחוז חיפה
רנד עלי סאלח ,מס' רישום  ,33895במחוז חיפה
י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ -3-141ה)1

1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני משנה את מינויה של אסתר שדה בן יוסף,
מס' רישום  ,23924למנהלת שירות קצין מבחן ארצי למבוגרים.

מינוי קצינות מבחן למבוגרים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן
למבוגרים ,לפי החוק האמור:

2

שינוי מינוי קצינת מבחן למבוגרים

י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ -3-141ה)1

ענבר צדוק ,מס' רישום  ,35000במחוז תל אביב והמרכז
סבטלנה שפיץ ,מס' רישום  ,28171במחוז באר שבע והדרום
י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ -3-141ה)1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
י"פ התש"ע ,עמ' .756

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

1
2

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה
לקציני מבחן למבוגרים ,לעניין החוק האמור:
1

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
י"פ התשנ"ח ,עמ' .3891

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

4705

אור אריאלי ,מס' רישום  ,33550במחוז מרכז;

דוד אוחמן  -מחוז תל אביב והמרכז

2

גיל מיכל פרצובניק ,מס' רישום  ,34072במחוז מרכז;

אייל רוזנבאום  -מחוז באר שבע והדרום

3

אמאל אלעטאונה  -מחוז באר שבע והדרום

4

זיו פויערשטט ,מס' רישום  ,23780במחוז מרכז;
מורן כתראן ,מס' רישום  ,30381במחוז מרכז.

צפורה אדמון  -מחוז ירושלים

5

עדי פפקין  -מחוז תל אביב והמרכז

6

י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ -3-141ה)2

ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ -3-141ה)2
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
2
3
4
5
6

י"פ התשע"ו ,עמ' .1277
י"פ התשע"ו ,עמ' .7614
י"פ התשע"ו ,עמ' .7614
י"פ התשע"ו ,עמ' .9399
י"פ התשע"ז ,עמ' .6655

ביטול מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינויה של רחל ויינשטין ,מס'
רישום  ,4948לקצינת מבחן ראשית.2

מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את עדיה קורן ,מס' רישום ,30818
לקצינת מבחן לנוער במחוז ירושלים ,לעניין החוק האמור.
י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ -3-141ה)2

1

י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ -3-141ה)1

1

2

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
י"פ התשס"ה ,עמ' .2560

מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את נטע בן–שלום גרבינר ,מס'
רישום  ,24778לקצינת מבחן לנוער במחוז המרכז ,לעניין החוק
האמור.

מינוי קצין מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את מיכאל שמעון אלימלח ,מס'
רישום  ,30225לקצין מבחן לנוער במחוז תל אביב ,לעניין החוק
האמור.
י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ -3-141ה)2

1

ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ -3-141ה)2

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

מינוי קציני מבחן לנוער

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את שקד כהן ,מס' רישום ,34242
לקצינת מבחן לנוער במחוז דרום ,לעניין החוק האמור.
י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ -3-141ה)2

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
לנוער על פי החוק האמור:

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
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ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

מינוי עובדים סוציאליים

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים סוציאליים
לפי החוק האמור:
אוקסנה ורבה ,מס' רישום  - 20210בעיריית חיפה
בצלאל סוסנוביץ ,מס' רישום  - 26001בעיריית פתח תקווה
אוראל כהן ,מס' רישום  - 29683בעיריית לוד
מוניקה אביגדור ,מס' רישום  - 30983בעיריית אילת

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של העובדת שרה צרפתי,
מס' רישום  ,215893כך שבמקום "בעיריית כפר סבא" יבוא "עובדת
סוציאלית ארצית" ,לפי החוק האמור.

י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ )3-142

1

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

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים סוציאליים
לפי החוק האמור:
אברהם חיים ברנשטיין ,מס' רישום  - 20452בעיריית ירושלים
נעמה גור אריה ,מס' רישום  - 30090בעיריית ירושלים
אילה חן ,מס' רישום  - 28009בעיריית ירושלים
הילה סימונה דראי ,מס' רישום  - 22074בעיריית אופקים
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ )3-142

1

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

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים סוציאליים
לפי החוק האמור:
מזל טדלה אברהם ,מס' רישום  - 21305בעיריית שדרות
מורן סבתו ,מס' רישום  - 30349במועצה האזורית מטה בנימין
חנאן ותד ,מס' רישום  - 26794במועצה המקומית ג'ת ומועצה
מקומית ג'אסר א–זרקא
שמרית רבינוביץ ,מס' רישום  - 25188בעיריית פתח תקווה
מאי מאירה יכבס ,מס' רישום  - 30000בעיריית אשדוד
עדי בן דוד ,מס' רישום  - 23728במועצה האזורית מטה יהודה
יעלה נאור ,מס' רישום  - 29238במועצה אזורית אלונה
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ )3-142

1

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

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ )3-143
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2

ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
י"פ התשע"ד ,עמ' .1559

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
מתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינויה של העובדת עינב נגר,
מס' רישום  ,219999כך שבמקום "עיריית אלעד" יבוא "המועצה
המקומית בית דגן" ,לפי החוק האמור.
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ )3-142
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2

ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
י"פ התשע"ב ,עמ' .3252

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד
היילוד) ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (20ג) לחוק הסכמים לנשיאת
עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו ,11996-אני
ממנה את מירב בדיחי ,מס' רישום  ,14716לעובדת סוציאלית
באזור ירושלים ,לעניין החוק האמור.
י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ -3-2769ה)1
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .176

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק אימוץ ילדים ,התשמ"א1981-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (36ב) לחוק אימוץ ילדים,
התשמ"א ,11981-אני ממנה את מירב בדיחי ,מס' רישום ,14716
לעובדת סוציאלית באזור ירושלים ,לעניין החוק האמור.
י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ -3-475ה)7

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;293התשע"א ,עמ' .81
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מינוי חבר בוועדת ערר
לפי תקנות הפיקוח על מעונות (תנאי המגורים וטיפול בזקנים
עצמאיים ותשושים במעונות לזקנים) ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (30א) לתקנות הפיקוח על מעונות
(תנאי המגורים וטיפול בזקנים עצמאיים ותשושים במעונות
לזקנים) ,התשס"א ,12001-אני ממנה את אלון קלמן ,מנהל מעון,
לחבר בוועדת ערר לפי התקנות האמורות.

החברה האמורה תכהן גם כממלאת מקום ,על פי הצורך,
במחוזות מרכז ,צפון וירושלים.
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ -3-228ה)4
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ -3-1905ה)1
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1

ק"ת התשס"א ,עמ' .338

מינוי חבר בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד ,התשי"ח1958-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק שירותי הסעד ,התשי"ח,11958-
אני ממנה את נתן חיים לנציג ציבור בוועדת ערר במחוז באר שבע,
לפי החוק האמור.

מינוי חברה בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הסעד (טיפול באנשים עם
מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט ,11969-אני ממנה את
רחל אפרת זאבי מחנכת ,לחברה בוועדת אבחון ,לעניין החוק
האמור ,במחוז צפון.
החברה האמורה תכהן גם כממלאת מקום ,על פי הצורך,
במחוזות מרכז ,דרום וירושלים.
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ -3-228ה)4

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ )3-1082

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1

מינוי חברה בוועדת ערר
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ה)( )3לחוק שירותי הסעד,
התשי"ח ,11958-אני ממנה את שולמית בן אהרן ,מס' רישום
 ,4772לעובדת סוציאלית בוועדת ערר במחוז ירושלים ,לפי החוק
האמור.
תוקף המינוי יהיה למשך שלוש שנים מיום חתימתו.
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ )3-1082
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1

מינוי חברה בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית) ,התשכ"ט1969-

ס"ח התשי"ח ,עמ' .103

לפי חוק שירותי הסעד ,התשי"ח1958-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הסעד (טיפול באנשים
עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט ,11969-אני ממנה
את אוה סיני ,פסיכולוגית ,לחברה בוועדת אבחון ,לעניין החוק
האמור ,במחוז דרום.
החברה האמורה תכהן גם כממלאת מקום ,על פי הצורך,
במחוזות מרכז ,צפון וירושלים.
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ -3-228ה)4
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1

ס"ח התשי"ח ,עמ' .103

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הסעד (טיפול באנשים
עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט ,11969-אני ממנה
את דניאלה מונטל ,מחנכת ,לחברה בוועדת אבחון ,לעניין החוק
האמור ,במחוז הדרום.
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;132התשע"ז ,עמ' .330
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ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;132התשע"ז ,עמ' .330

מינוי חברה בוועדת אבחון

מינוי חברה בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית) ,התשכ"ט1969-

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;132התשע"ז ,עמ' .330

לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הסעד (טיפול באנשים עם
מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט ,11969-אני ממנה את
דורית ערבות ,מס' רישום  ,5411עובדת סוציאלית לפי חוק הסעד
(טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,ליושבת
ראש ועדה בוועדת אבחון ,לעניין החוק האמור ,במחוז ירושלים.
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;132התשע"ז ,עמ' .330

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

החברה האמורה תכהן גם כממלאת מקום ,על פי הצורך,
במחוזות צפון ,דרום ומרכז.
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ -3-228ה)4
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (21ג) לחוק הסעד (טיפול באנשים
עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט ,11969-אני ממנה
את אורנה בן ארי ,מס' רישום  ,2967לעובדת סוציאלית ,לעניין
החוק האמור.
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ -3-228ה)2
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .132

מינוי פקידת סעד ראשית
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
מירי ספיר ,מס' רישום  ,8627לפקידת סעד ארצית לעניין החוק
האמור.
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ )3-143

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74

מינוי פקידת סעד ראשית
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
רקפת עצמון ,מס' רישום  ,6778לפקידת סעד ראשית לעניין החוק
האמור.

מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
שירלי גורן ,מס' רישום  ,9060לעובדת סוציאלית בעיריית כרמיאל,
לפי החוק האמור.
י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ )3-143

1

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינויה של עדית ששון ,מס' רישום  ,27848כך שבמקום "המועצה
המקומית תל מונד" יבוא "המועצה המקומית תל מונד והמועצה
האזורית חוף השרון".2
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ )3-143

1
2

1

לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינויה של אילת בנחיל ,מס' רישום  ,12457כך שבמקום "המועצה
המקומית בית דגן" יבוא "עמק לוד".2
ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ )3-143

1
2

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
י"פ התשע"ז ,עמ' .6124

שינוי מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינוין של הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לעניין סדרי דין:
1

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
י"פ התשע"ז ,עמ' .6124

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין

ג' בטבת התשע"ח ( 21בדצמבר )2017
(חמ )3-143
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74

ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
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שירה לאה ריס ,2כך שבמקום "במועצה האזורית גוש עציון",
יבוא "בעיריית ירושלים";
נעימה מלחם ,3כך שבמקום "במועצה מקומית מעלה עירון"
יבוא "בעיריית טירה";
רעות גבסקי ,4כך שבמקום "בעיריית ירושלים" ,יבוא "בעיריית
קריית גת".

2
3
4

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

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
י"פ התשע"ה ,עמ' .1662
י"פ התשע"ד ,עמ' .7246
י"פ התשע"ד ,עמ' .5565

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר
לפי תקנות בית הדין לעבודה (קביעת סכום התביעה בדיון
מהיר) ,התש"ן1990-
בתוקף סמכותי לפי תקנה 1א לתקנות בית הדין לעבודה
(קביעת סכום התביעה בדיון מהיר) ,התש"ן ,11990-אני מודיע כי
מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  ,)2018הסכום של התובענות
בדיון מהיר הוא  29,400שקלים חדשים.
ז' בשבט התשע"ח ( 23בינואר )2018
(חמ -3-730ה)2
1

מיכאל שפיצר
מנהל בתי המשפט
ק"ת התש"ן ,עמ'  ;966התשכ"ו ,עמ'  ;794י"פ התשע"ז,
עמ' .2660

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

ובעניין פירוק חברת גלובוס מקס בע"מ ,ח"פ 51-262386-9
(להלן  -החברה)
והמבקשת :החברה בעצמה ,ע"י ב"כ עו"ד יובל ברגיל,
ממשרד עורכי דין יגאל ארנון ושות' ,רח' הלל  ,31ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,14.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,22.3.2018בשעה .14.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,15.3.2018
בשעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל ברגיל ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 35072-11-17

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 27678-06-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גלובוס רשת בתי קולנוע בע"מ ,ח"פ
( 51-267251-0להלן  -החברה),
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד יובל ברגיל ,ממשרד
עורכי דין יגאל ארנון ושות' ,רח' הלל  ,31ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,6.7.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.3.2018בשעה .14.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,7.3.2018
בשעה .12.00
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בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 27678-06-17

י"ז בכסלו התשע"ח ( 5בדצמבר )2017
(חמ )3-143

1

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

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אביב ,הכוכב האדום לבניה בע"מ,
ח"פ  ,51-336266-5רח' אל–זיתון  ,5ת"ד  ,94001ירושלים.
והמבקש :אחסאן דואבשה ,ע"י ב"כ עו"ד איהאב סעד
ו/או עאמר יאסין ו/או גאדה חליחל יאסין ו/או מראינה גנטוס
ו/או אמאל חאיק ו/או אברהים עווד ,משד' המגינים  ,42חיפה
 ,3326231טל'  ,04-8555157פקס' .04-6664499
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,30.10.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,28.2.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,21.2.2018בשעה
.14.00

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מוחמד חלף ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 48587-12-17

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ש.א קפה בע"מ ,ח"פ ,51-428167-4
והמבקשת :החברה בעצמה ,ע"י ב"כ עו"ד רונן מנור ו/או
עו"ד יניב כהנוביץ ו/או עדן בקשי ,מרח' דרך מנחם בגין  ,148תל
אביב  ,64921טל'  ,03-7522844פקס' .03-7522843
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,24.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,15.4.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

פר"ק 7130-01-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שדה גלובל אחזקות בע"מ ,ח"פ
 ,51-319723-6מרח' תוצרת הארץ  ,5תל–אביב-יפו ,6789103
והמבקש :שלמה (שלי) נרקיס ,ע"י ב"כ עו"ד ממשרד קיירה-
יהלומי חברת עורכי דין ,מרח' כנרת  ,5מגדל ב.ס.ר  ,3בני ברק ,טל'
 ,03-6926005פקס' .03-6962008
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,3.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,22.4.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,8.4.2017
בשעה .17.00

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .7.4.2018

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

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

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
פר"ק 61000-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בני מאשר בע"מ ,ח"פ ,51-264099-6
מרח' ריינס  ,3בני ברק ,5137807
והמבקשים :רג'א רג'א סאלח ועאלם רג'א סאלח ,תושבי
סרטה שבשטחי הרשות הפלסטינית ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד חלף,
מרח' בשביס זינגר  ,30פתח תקווה  ,49779טל'  ,03-9210387פקס'
.03-9247268
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,28.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,22.4.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים
לפני מועד הדיון.

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 40622-01-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י .גואל אחזקות ( )1993בע"מ ,ח"פ
,51-180299-3
והמבקש :יעקב גואל ,ע"י ב"כ עו"ד אמיר סטמרי ו/או אסתר
סטמרי ו/או ארנה חנקס.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,17.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.4.2018בשעה .12.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לכתובת :רח' אבן גבירול  ,68תל אביב ,6495203
וזאת לא יאוחר מיום .1.4.2018
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אמיר סטמרי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סעדי פיראס ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 18936-11-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ג'נרל ספיריט בע"מ ,ח"פ ,51-532435-8
והמבקשת :חברה בעצמה ,ע"י ב"כ עו"ד מתי ידיד ,משד'
המגינים  ,42חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,8.11.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.3.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,13.3.2018
בשעה .9.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מתי ידיד ,עו"ד
בא כוח המבקשת

פר"ק 66685-01-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קל בנין טכנולוגיות מים בע"מ ,ח"פ
,51-390144-7
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ רו"ח גבריאל טרבלסי,
מרח' ויצמן  ,2בית אמות השקעות ,תל אביב  ,64239מתוקף תפקידו
כנאמן בהקפאת הליכים של החברה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,29.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.3.2018בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .25.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגת כתב התנגדות הוא .18.2.2018

בבית המשפט המחוזי בחיפה

טל מורג ,עו"ד
בא כוח המבקשת

פר"ק 41927-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נעאמנה שאהר ייצור ושיווק בע"מ ,ח"פ
,51-289970-9
והמבקשת :חברת פ.נעאמנה לשיווק ומסחר בע"מ ,ח"פ
 ,51-265230-6ע"י ב"כ עו"ד פיראס סעד ,ו/או סעדי מוחמד ,ת"ד
 ,6308בסמת טבעון  ,36008טל'  ,052-6665678פקס' .1534-9834005
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,20.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.2.2018בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,18.2.2018
בשעה .16.00
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 47361-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אגרוקל יבוא יצוא ושיווק בע"מ ,ח"פ
,51-106308-3
והמבקש :דניאל דיבון ,ע"י ב"כ עו"ד מיכה צמיר ,מרח' ויצמן
 ,4תל אביב .64239
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,24.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,12.3.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,26.2.2018בשעה
.13.00

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

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מוחמד חלף ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בנצרת

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 5428-11-17
פר"ק 54883-12-17

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

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ווגה ישראל א .סחר בע"מ ,ח"פ ,51-465113-2

ובעניין פירוק חברת צ'ארלי מזרח מערב בע"מ ,ח"פ ,51-409629-6

והמבקשות .1 :פרידנזון אייר אנד אושין סחר בע"מ ,ח"פ
 .2 ;51-406746-1גמא ניהול וסליקה בע"מ ,ח"פ ,51-271178-9
ע"י ב"כ עו"ד אביב פריצקי ,ממשרד עורכי דין טישמן ,פריצקי,
שץ ,לוין ושות' ,רח' הארבעה  ,10ת"ד  ,20609תל אביב  ,61205טל'
 ,03-5620563פקס' .03-5620565

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,26.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.3.2018בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,2.11.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.3.2018בשעה .9.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .1.3.2018

את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפי תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12:00

והמבקשים :דודי ארוין בלס ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד אביחי נ' ורדי
ו/או רזיאל בנין ו/או תם קדם ו/או יוסף חן ו/או עוז סולומון ו/
או צוריאל אברג'יל ,מדרך בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר  ,1רמת גן ,טל'
 ,03-7526633פקס' .03-7526888

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אביחי נ' ורדי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 13974-01-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.ב.ר הנדסת בנין ופיתוח בע"מ ,ח"פ
 ,51-133882-4מרח' לאה גולדברג  ,5פתח תקווה .4944703

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אביב פריצקי ,עו"ד
בא כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 12868-11-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א .א .אדואן בע"מ ,ח"פ ,51-469721-8

והמבקש :נידאל מחמוד פארס אבו תראבי ,בשם עזבון
מחמוד פארס חסן אבו–תראבי המנוח (תושבי סרה שבשטחי
הרשות הפלסטינית) ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד חלף ,מרח' בשביס
זינגר  ,30פתח תקווה  ,49779טל'  ,03-9210387פקס' .03-9247268

והמבקשות .1 :איסכור מתכות ופלדות בע"מ ,ח"פ
 .2 ;51-065770-3פלדרום בע"מ ,ח"פ  ,51-065770-3ע"י ב"כ
עו"ד גיורא רובננקו ואח' ,מרח' דיזינגוף  ,205תל אביב  ,63115טל'
 ,03-5276015פקס' .03-5276016

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,1.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.3.2018בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,6.11.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.2.2018בשעה .9.30

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

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

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,
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את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 19.2.2018
( 7ימים טרם מועד הדיון הקבוע).
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גיורא רובננקו ,עו"ד
בא כוח המבקשות

גדעון דובשני ,מפרק

מ.י.ה השקעות בנדל"ן בצפון בע"מ
(ח"פ )514497189

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 56432-01-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רוסו את יוסי מנעולים בע"מ ,ח"פ
.51-321701-8
והמבקשת :קלריס מרים לוי ,ע"י ב"כ עו"ד אהוד שמואל
ו/או מעיין נגר ,מרח' בן צבי  ,11באר שבע ,טל'  ,077-5084009פקס'
.077-5084010
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,24.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.3.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 7ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תימסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אהוד שמואל ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
גדעון דובשני  -שרותים מקצועיים
(ח"פ )513334763
(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 גדעון
דובשני ,מרח' השדות  ,2רמת השרון ,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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14/03/2018
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.

(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  ,25/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעמה
הבדלה ,מרח' אבן עזרא  ,12הרצליה ,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 ,14/03/2018
בשעה  ,09:00אצל המפרקת ,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.
נעמה הבדלה ,מפרקת

דקוסיס מערכות הפצה ותקשורת בע"מ
(ח"פ )512035817
(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  ,09/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי
גזית ,מרח' אשחר  ,205אשחר ,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 ,09/05/2018
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.
רמי גזית ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

פי אר סי אופטיק בע"מ
(ח"פ )513605022
(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  ,21/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה
הובר ,מרח' התיכון  ,14חיפה ,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 ,29/03/2018
בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,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 הובר ,מפרק

ארשת ישראל  -יעוץ למוסדות ועסקים בע"מ
(ח"פ )513075176
(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  ,23/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רוחמה דרנגר ,מרח' המדע  ,8רחובות ,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 ,25/03/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
רוחמה דרנגר ,מפרקת

טרי פוינטס יעוץ עסקי בע"מ
(ח"פ )514078252
(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

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון
חיים ליבנה ,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.
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  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד רונן ,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.
דורון חיים ליבנה ,מפרק

אביטל דוד ייזום ובניה בע"מ
(ח"פ )513639880
(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  ,23/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל
ביטון ,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.
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  ,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.
טל ביטון ,מפרק

א.מ .כחול ניהול פרוייקטים ואחזקה בע"מ
(ח"פ )513946921
(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 338-לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי
ניסים מסס ,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.
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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 ,25/03/2018
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.
אבי ניסים מסס ,מפרק

אלברטו בורגר יעוץ בע"מ
(ח"פ )515082857
(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 338-לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אלברטו בורגר ,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.
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  ,15:00אצל 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.
אלברטו בורגר ,מפרק

פירש הפקות בע"מ
(ח"פ )514355072
(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  ,25/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן
בן שמעון ,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.
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  ,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.
ראובן בן שמעון ,מפרק
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מהפכת השיווק בע"מ
(ח"פ )513946285
(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  ,23/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנוך
דרנגר  ,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.
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  ,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.
חנוך דרנגר ,מפרק

מקח וממכר  -יצוא יבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )513894329
(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  ,23/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנוך
דרנגר ,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.
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  ,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.
חנוך דרנגר ,מפרק

יו.בי מנטה הפקות בע"מ
(ח"פ )514127216
(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

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן
בן שמעון  ,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.
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  ,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.
ראובן בן שמעון ,מפרק

ב.ע .ברדה דוולופמנט בע"מ
(ח"פ )514129188
(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 338-לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר
ברדה ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26/03/2018
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.
עופר ברדה ,מפרק

קומיוניסף טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )514591536
(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  ,28/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
טובי יעקבי ,מרח' הנדיב  ,71הרצליה ,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  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/05/2018
בשעה  ,11:00אצל 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.
טובי יעקבי ,עו"ד ,מפרק

ו.ל .כדאי נציגויות בע"מ
(ח"פ )512605304
(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  ,21/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
זיו זבולון מילר ,מרח' הפלמ"ח  ,70אשקלון ,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 ,24/04/2018
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.
זיו זבולון מילר ,עו"ד ,מפרק

די.אר.די .מערכות טכנולוגיות ייעוץ ופיתוח בע"מ
(ח"פ )514138080
(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 338-לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
חכימיאן  ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל – לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/03/2018
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.
משה חכימיאן ,מפרק

4717

אסיאן אופשן (ישראל) בע"מ
(ח"פ )513559658
(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 338-לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
אררט ,מרח' בבלי  ,11תל 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 ,18/03/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
משה אררט ,מפרק

פונדק אש הדרום בע"מ
(ח"פ )511887580
(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  ,11/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שראל
חביליבצקי  ,מרח' סוקולוב  ,15קריית 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 ,18/03/2018
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.
שראל חביליבצקי ,מפרק

ערוץ המוסיקה הישראלי ( )972בע"מ
(ח"פ )513006726
(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  ,11/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
סלוצקי  ,מרח' הפרסה  ,34תל 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 ,18/03/2018
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.
חיים סלוצקי ,מפרק

נולה טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )515124949
(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  ,18/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק
פינקלשטיין ,מרח' היובלים  ,49בארותיים ,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 ,18/03/2018
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.
ברק פינקלשטיין ,מפרק

ס.ח ערוץ החדשות העולם בע"מ
(ח"פ )514871243
(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  ,28/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
סלוצקי  ,מרח' הפרסה  ,34תל 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.

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18/03/2018
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.
חיים סלוצקי ,מפרק

דרש אחזקות טלקומוניקציה בע"מ
(ח"פ )513188334
(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  ,11/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
סלוצקי  ,מרח' הפרסה  ,34תל 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 ,18/03/2018
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.
חיים סלוצקי ,מפרק

חיים סלוצקי מולטימדיה אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )512919499
(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  ,11/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
סלוצקי  ,מרח' הפרסה  ,34תל 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 ,18/03/2018
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.
חיים סלוצקי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

ב אנד ה אינטרטיינמנט בע"מ
(ח"פ )513821033
(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 338-לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
סלוצקי  ,מרח' הפרסה ,34תל 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 ,18/03/2018
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.
חיים סלוצקי ,מפרק

סייפקס בית תוכנה בע"מ
(ח"פ )514892975
(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  ,11/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק
פינקלשטיין ,מרח' היובלים  ,49בארותיים ,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 ,18/03/2018
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.
ברק פינקלשטיין ,מפרק

הדס תעשיות קווארץ בע"מ
(ח"פ )513653923
(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  ,30/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל
מצקין ,מרח' חרמש  ,52חרמש ,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 ,18/03/2018
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.
יחיאל מצקין ,מפרק

שראל ניהול תחנות דלק בע"מ
(ח"פ )513332742
(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  ,30/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שראל
חביליבצקי  ,מרח' סוקולוב  ,15קריית 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 ,18/03/2018
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.
שראל חביליבצקי ,מפרק

יהושע רזניק חברת ערכי דין
(ח"פ )513374876
(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  ,28/11/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע
רזניק  ,מרח' מיכאל (נאמן)  ,18תל 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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18/03/2018
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.
יהושע רזניק ,מפרק

אלפיה את אלפיה ניהול ויעוץ כלכלי בע"מ
(ח"פ )511548992
(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  ,28/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי
אלפיה ,מרח' בבלי  ,18תל 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 ,18/03/2018
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.
יוסי אלפיה ,מפרק

אקו טופ אנרגיה בע"מ
(ח"פ )514342369
(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  ,18/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון
בן חיים ,מרח' אברהם ברוור  ,105באר שבע ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18/03/2018
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.
רון בן חיים ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

סולאר און טופ בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן
דוד ,מרח' קיבוץ יסודות  ,1הוד השרון ,למפרק החברה.

(ח"פ )514342336
(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  ,18/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון
בן חיים ,מרח' אברהם ברוור  ,105באר שבע ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18/03/2018
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.
רון בן חיים ,מפרק

דורין אי.איי.טי 2004 .בע"מ
(ח"פ )513517284
(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  ,29/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיר
תורג'מן ,מרח' כנרת  ,5בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18/03/2018
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.
ערן דוד ,מפרק

סמארט פ.ב בית השקעות בע"מ
(ח"פ )514145812
(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  ,02/10/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן
אבידן ,מרח' סמילנסקי  ,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 ,18/03/2018
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.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18/03/2018
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.
עמיר תורג'מן ,מפרק

בבל דרינקס אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )513941252
(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

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

דן אבידן ,מפרק

אקס יו אקס איי ונצ'רס בע"מ
(ח"פ )514437656
(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  ,30/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה
כהן ,מרח' השחר  ,4כפר 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.
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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 ,18/03/2018
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.
שלמה כהן ,מפרק

גוד פארק בע"מ
(ח"פ )514351246
(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  ,30/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוזי
חי כהן ,מרח' הרב קוק  ,59בני 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 ,01/06/2018
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.
עוזי חי כהן ,מפרק

ב .פופה בע"מ
(ח"פ )513104430
(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  ,30/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פופה
שרה היידה בלכר ,מרח' זכרון יעקב  ,23פתח תקווה ,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 ,01/04/2018
בשעה  ,12:00אצל משרד דרזנין ושות' ,רח' דרך מנחם בגין
 ,11לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
פופה שרה היידה בלכר ,מפרקת
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אקטיבהודס בע"מ
(ח"פ )515130664
(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  ,30/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר
הלוי ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/03/2018
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.
תמר הלוי ,מפרק

נירונאוה בע"מ
(ח"פ )512458886
(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  ,30/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
אלמגור  ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/03/2018
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.
אורי אלמגור ,מפרק

הילר  -אפנה לגברים בע"מ
(ח"פ )511020802
(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 338-לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנה
קשי  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,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 ,29/03/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
אילנה קשי ,מפרקת

זוהרה ש.ה.ת .בע"מ
(ח"פ )514235936
(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  ,29/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זוהרה
כהן ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/03/2018
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.
זוהרה כהן ,מפרק

אבוגיא החזקות בע"מ
(ח"פ )514160399
(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  ,28/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גבריאל וקנין  ,מרח' דוד דבורה  ,16קריית 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.

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/04/2018
בשעה  ,17:00אצל רו"ח גבריאל וקנין ,רח' בן גוריון  ,2רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גבריאל וקנין ,מפרק

טל איטום ובידוד מבנים בע"מ
(ח"פ )512728650
(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  ,28/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיו
שמור ,מרח' העוגב  ,8חדרה ,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 ,27/05/2018
בשעה  ,16:00אצל עו"ד עמיחי אשבל ,רח' הרברט סמואל ,15
חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
זיו שמור ,מפרק

אשנב כימיקלים וחומרי גלם
(ח"פ )514939271
(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  ,29/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידו
שיפוני ,מרח' מצדה  ,9בני 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 ,29/03/2018
בשעה  ,14:00אצל 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.
עידו שיפוני ,עו"ד ,מפרק
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ניאו ישראל לי בע"מ
(ח"פ )514481308
(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 338-לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14/09/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
סילביה מוצפי ,מרח' הבונים  ,2רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18/03/2018
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.
סילביה מוצפי ,מפרק

ד"ר קוזניץ פ .שרותי רפואה בע"מ
(ח"פ )513646166
(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  ,30/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחמיה
קייקוב  ,מרח' הקשת  ,42תל 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 ,30/05/2018
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.
נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

עמיטל אלקטרוניקה ( )1993בע"מ
(ח"פ )511836629
(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  ,03/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל
מצקין  ,מרח' שד' התמרים  ,138אילת ,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 ,18/03/2018
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.
יחיאל מצקין ,מפרק

אבי קלינברגר  -הזמן שנשאר בע"מ
(ח"פ )514130079
(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  ,31/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי
קלינברגר  ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/03/2018
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.
אבי קלינברגר ,מפרק

א.ב.י .הראל שיווק בע"מ
(ח"פ )515035459
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,01/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול
דבש אלן סאולינו ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,08/04/2018
בשעה  ,12:00אצל אצל 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.
שאול דבש אלן סאולינו ,מפרק

אמנון יערי מכונות לעיבוד מתכת בע"מ
(ח"פ )514394253
(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  ,04/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון
יערי ,מרח' ויינשל  ,17תל אביב-יפו ,למפרק החברה.

תלמה ולואיז בע"מ
(ח"פ )515062255
(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  ,18/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוזי
הנדל ,מרח' זקיף  ,8הוד השרון ,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 ,18/03/2018
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.
רוזי הנדל ,מפרק

א.עיבוד מטעים בע"מ
(ח"פ )513380923
(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  ,11/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף
קורנפיין ,מרח' האגוז  ,15פרדסיה ,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 ,18/03/2018
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.
אסף קורנפיין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

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 ,18/03/2018
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.
אמנון יערי ,מפרק

נאות יער  2001בע"מ
(ח"פ )513117036
(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  ,07/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שניאור זלמן סימינובסקי ,מרח' בן גוריון דוד  ,11בני 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 ,18/03/2018
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.
שניאור זלמן סימינובסקי ,מפרק

א.א.קורנפיין עבודות חקלאיות בע"מ
(ח"פ )512951401
(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  ,18/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף
קורנפיין ,מרח' קריית החינוך  ,504נהריה ,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 ,18/03/2018
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.
אסף קורנפיין ,מפרק

עץ הדעת מרכז הדרכה למחשבים ( )1992בע"מ
(ח"פ )511753394
(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  ,04/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון
ליכטנפלד ,מרח' לביא  ,1לביא ,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 ,18/03/2018
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.
רון ליכטנפלד ,מפרק

מעיין י ט ד חברה ליזמות
(ח"פ )514062157
(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  ,18/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דיין
רנאל ,מרח' לבונטין  ,2תל 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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18/03/2018
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.
דיין רנאל ,מפרק

מ.ג .סחר שלום בע"מ
(ח"פ )514066695
(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  ,07/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
גנצפריד ,מרח' מנחת יצחק  ,10ירושלים ,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 ,18/03/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה גנצפריד ,מפרק

חיים כ.שירותי ניהול בע"מ
(ח"פ )513270017
(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 ,25/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
כהן  ,מרח' בן יהודה  ,56הרצליה ,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.
חיים כהן  ,עו"ד ,מפרק

			

מירסקו השקעות בע"מ
(ח"פ )514559947
(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 ,31/12/2017

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
איתן מנחם ,מרח' מונטיפיורי  ,33תל אביב-יפו ,למפרק החברה.

קרויטרו ואת ענו דליה ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח' המדע ,8
רחובות ,למפרקי 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 המפרקים 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.

			

איתן מנחם ,רו"ח ,מפרק
			

אשגר-אורסן מבני תעשיה בע"מ

ענו דליה
אייל קרויטרו
מפרקים

(ח"פ )513567552

אקסטגון מערכות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514734011

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(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  ,26/01/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איה איילת
כפיר ,מרח' הרב קוק  ,2אור עקיבא ,למפרקת החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי 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.
		

איה איילת כפיר ,עו"ד ,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 ,24/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארי פיק,
מרח' השקמים  ,36הוד 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.
ארי פיק ,מפרק

פרפיקס אי .טי( .ישראל) בע"מ
(ח"פ )513646695

ווטשטקסט בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514688860

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  ,23/01/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה שלום
רחלין ,מרח' קרן היסוד 19א' ,ירושלים ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי 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.
		

אריה שלום רחלין ,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 ,21/03/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
אבני ,מרח' מצפה  ,5שוהם ,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.
יצחק אבני ,מפרק

אולטרה מדיק בע"מ
(ח"פ )514153360

אקס.אל.די יבוא וטכנולוגיות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514009372

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

(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 ,11/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

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 ,23/01/2018
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר
הירש ,מרח' הראל  ,18חולון ,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 הירש ,מפרק

נ.ב.ה ליסינג בע"מ
(ח"פ )512831975
(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 ,28/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחשון
נגרקר ,מרח' תמר  ,10יבנה ,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.
נחשון נגרקר ,מפרק

אגממ  ,2015שיווק רימונים בע"מ
(ח"פ )515322824
(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 ,28/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורי
מצליח ,מרח' דבורה  ,23נתניה ,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.
מורי מצליח ,מפרק

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

דופה מיוזיק בע"מ
(ח"פ )514264019
(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 ,30/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
אורי הולצמן ,מרח' מצדה  ,7בני ברק ,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.
אורי הולצמן ,רו"ח ,מפרק

מדיק וליו בע"מ
(ח"פ )514816958
(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 ,30/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
פיני רובינשטיין ,מרח' כנרת  ,5בני ברק ,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.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

פ ה ק בע"מ

קייטרינג הפרדס בע"מ

(ח"פ )515346054

(ח"פ )512720061

(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 ,28/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מצליח
מורי ,מרח' כיכר העצמאות  ,12נתניה ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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 ,25/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לורנס מרק צאל ,מרח' בן יהודה  ,34ירושלים ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

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.

לורנס מרק צאל ,עו"ד ,מפרק

אמיר שטיין ,עו"ד ,מפרק

אם טי אם יהלומים בע"מ

ת.ש.ע .ניהול ואחזקה בע"מ

(ח"פ )515039097

(ח"פ )511676819

(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 עו"ד דוד
קירשנבוים ,מרח' שמואל הנגיד  ,6ירושלים ,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 ,30/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמוס
בדש ,מרח' דרך הגנים  ,33כפר שמריהו ,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.

דוד קירשנבוים ,עו"ד ,מפרק

עמוס בדש ,מפרק

ס.ב.ח .שלומציון  9בע"מ

טרי בבוקר בע"מ

(ח"פ )514719210

(ח"פ )515085827

(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 ,29/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא
פרבמן ,מרח' כנרת  ,5בני 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 ,18/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם
אפרים ,מרח' מבצע יונתן  ,19רמלה ,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.

גיא פרבמן ,עו"ד ,מפרק

אברהם אפרים ,מפרק

			

כרמית שרון אחזקות בע"מ

מירסקו השקעות בע"מ

(ח"פ )514055128

(ח"פ )514559947

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,23/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אמיר שטיין ,מרח' השרון  ,42אבן יהודה ,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 ,31/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן
מנחם ,מרח' מונטיפיורי  ,33תל אביב-יפו ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

4729

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.
איתן מנחם ,מפרק

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
קובי אורן ,עו"ד ,מפרק

טירת יופי י בע"מ
(ח"פ )510073745
(בפירוק מרצון)

נובהפוינט דיזיין  1998בע"מ
(ח"פ )512703745
(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 ,31/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
קובי אורן ,מרח' גיבורי ישראל  ,10נתניה ,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.
קובי אורן ,עו"ד ,מפרק

רוזן-עזרא ,משרד עורכי דין
(ח"פ )515169464
(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 ,31/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן
עזרא ,מרח' ערבי נחל  ,13גבעתיים ,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.
ערן עזרא ,מפרק

נובהפוינט דיזיין  1998בע"מ
(ח"פ )512703745
(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  ,29/03/2018בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' גיבורי
ישראל  ,10נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
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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  ,21/03/2018בשעה  ,11:00במשרדי המבורגר
עברון ושות' ,רח' ברקוביץ  ,4תל אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
שי פינס ,עו"ד ,מפרק

אנרגיית אור התקנות ש.ס .בע"מ
(ח"פ )514431733
(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  ,27/03/2018בשעה  ,11:00במשרדי רוזנברג
אברמוביץ שנלר ושות' עורכי דין ,רח' דרך בגין  ,132תל אביב
יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהלהפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.
אברהם מורה ,עו"ד ,מפרק

אנדרו גולדמן החזקות בע"מ
(ח"פ )512894809
(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  ,18/03/2018בשעה  ,16:00אצל המפרק ,רח'
קרן היסוד 19א ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אריה שלום רחלין ,עו"ד ,מפרק

ג'ינפוניט בע"מ
(ח"פ )512797937
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28/03/2018בשעה  ,12:00במשרדי המפרק,

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רח' בן גוריון  ,2הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רז לבנת ,עו"ד ,מפרק

מריה דמסקי ,עו"ד ,מפרקת

			

אפשטיין-גרוס ניהול ונכסים ( )1996בע"מ

ואלאר מדיה בע"מ

(ח"פ )512409350

(ח"פ )515074649

(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  ,28/03/2018בשעה  ,09:00אצל המפרקת ,רח'
השלושה  ,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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,03/04/2018בשעה  ,12:00במשרדי המפרק ,רח'
העצמאות  ,15כפר יונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ורדה לבון-ברמן ,עו"ד ,מפרקת

מרדכי סאסי ,עו"ד ,מפרק

קורלגו בע"מ

אלדורדו חברה לניהול ויזמות בע"מ

(ח"פ )513880542

(ח"פ )511878019

(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  ,15/03/2018בשעה  ,11:00במשרדי המפרק ,רח'
דניאל פריש  ,3תל אביב-יפו ,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  ,18/03/2018בשעה  ,09:00במשרד המפרק,
"מרכז הבמה" ,רח' הכרמל  ,20גני תקווה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
		
אביתר כהן ,עו"ד ,מפרק
			

אולטרה מדיק בע"מ
(ח"פ )514153360
(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  ,12:00אצל עו"ד רונן
פריד ,רח' המדע  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ענו דליה
אייל קרויטרו
מפרקים

עופר מיכאל יונג ,עו"ד ,מפרק

טופס ישיר בע"מ
(ח"פ )514967629
(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  ,16:00אצל המפרק ,רח' גיבורי
ישראל  ,24נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עידו גלעד קוצר ,מפרק

ע.נ.ע סדר ממוחשב והפקות דפוס ( )1991בע"מ

מזומי בע"מ

(ח"פ )511603284

(ח"פ )515350734

(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  ,15/03/2018בשעה  ,10:00במשרדי המפרקת,

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18/03/2018בשעה  ,09:00במשרד המפרק ,רח'
משה לוי  ,11ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
חנן מנחמוב ,מפרק

אפרוחי נשר בע"מ

דשא-סופט בע"מ

(ח"פ )513091108

(ח"פ )514699503

שמעון שי אליאס ,עו"ד ,מפרק

(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  ,4/03/2018בשעה  ,15:00במשרדי המפרק ,רח'
מצדה  ,7בני 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  ,18/03/2018בשעה  ,10:00אצל עמית ,פולק ,מטלון
ושות' ,רח' ולנברג ראול  ,18תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יותם זהר ,מפרק

אורי הולצמן  ,רו"ח ,מפרק

סופרה  -טון בע"מ

גלאור סקנטק בע"מ

(ח"פ )514939966

(ח"פ )512420233

(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  ,30/05/2018בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח' הקשת
 ,42תל–אביב-יפו ,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  ,28/03/2018בשעה  ,12:30אצל המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

רז לבנת ,עו"ד ,מפרק

מדיק וליו בע"מ
(ח"פ )514816958

(ח"פ )511676819
(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  ,20/03/2018בשעה  ,15:00במשרדי המפרק ,רח'
דרך הגנים  ,33כפר שמריהו ,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  ,30/04/2018בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' כנרת
 ,5בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

ניר מרכז מסחרי פ"ת בע"מ
(ח"פ )510605322
(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  ,18/03/2018בשעה  ,13:00במשרדי יצחק פרידמן
עו"ד ונוטריון ,רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
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ת.ש.ע .ניהול אחזקה בע"מ

עמוס בדש ,מפרק

קליפטון אוברסיז (ישראל) בע"מ
(ח"פ )511210429
(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  ,18/03/2018בשעה  ,13:00במשרדי יצחק פרידמן
עו"ד ונוטריון ,רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
חנן מנחמוב ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

נכסי משפחת טל ש.ר בע"מ
(ח"פ )51-201650-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל
טל ,מרח' קוממיות  ,27תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.3.2018
בשעה  ,20.00אצל 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.
שמואל טל ,מפרק

פי.וי .סאנפאואר בע"מ
(ח"פ )51-445410-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסף טמוזרטי ,מרח' באר בשדה  ,4ת"ד  ,156נווה אילן ,טל'
 ,050-6890591למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2018בשעה
 ,12.30במשרדי 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.
אסף טמוזרטי ,עו"ד ,מפרק

מספרת פורור בע"מ
(ח"פ )51-489061-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.6.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד מוטה שולמן ,מרח' הזוהר  ,21באר שבע  ,8461830טל'
 ,052-3384329למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2018בשעה
 ,13.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מוטה שולמן ,עו"ד ,מפרק

ברדוני ג'רוזלים בע"מ
(ח"פ )51-474188-3
(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  ,30.11.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסף טמוזרטי ,מרח' באר בשדה  ,4ת"ד  ,156נווה אילן ,טל'
 ,050-6890591למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.4.2018בשעה
 ,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.
אסף טמוזרטי ,עו"ד ,מפרק

אי.או.די דויד יצחקיאן בע"מ
(ח"פ )51-456288-3
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,22.8.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דויד יצחקיאן ,מרח' האר"י  ,13ראשון לציון ,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 ,16.4.2018
בשעה  ,18.00אצל 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.
דויד יצחקיאן ,מפרק
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אילן קייזר שרותי ניהול בע"מ

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.6.2018
בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-209221-4
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.1.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן קיזר ,מרח'
רוקח  ,112רמת גן ,טל'  ,054-4983227למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.4.2018
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.
אילן קיזר ,מפרק

פיין הייטס בע"מ
(ח"פ )51-561197-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה התקבלה החלטה במניין חוקי
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלירן כהן ,מרח'
צייטלין  ,1תל אביב ,טל'  ,03-5600047למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.5.2018
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלירן כהן ,עו"ד ,מפרק

אלקטרו זאהי המרכז לתקשורת ומחשבים
(ח"פ )51-363464-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה התקבלה החלטה במניין חוקי
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד כרם הנו ,מת"ד ,4288
רח' ראשי ,מג'אר  ,2012800טל'  ,04-6724822למפרק החברה.
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כרם הנו ,עו"ד ,מפרק

א .אחוד בע"מ
(ח"פ )51-397266-1
(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 התקבלה החלטה במניין חוקי
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד כרם הנו ,מת"ד ,4288
רח' ראשי ,מג'אר  ,2012800טל'  ,04-6724822למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.6.2018
בשעה  ,10.30במשרד 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.
כרם הנו ,עו"ד ,מפרק

בונים בביל"ו הרצליה בע"מ
(ח"פ )51-559544-5
(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  ,15.3.2018במשרד המפרק ,רח' יגיע כפיים  ,2תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
איל זורבסקי ,עו"ד ,מפרק

יובל עדן יבוא וסחר בע"מ
(ח"פ )51-473262-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,15.3.2018בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' יוסף אהרונוביץ ,5
פתח תקווה  ,4962032לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואל גטר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

אנטנגו לאבס בע"מ

איי.פי.אי אינטראקטיב השקעות בע"מ

(ח"פ )51-489799-0

(ח"פ )51-451630-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.3.2018בשעה  ,12.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 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  ,23.1.2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שירלי דהן ,מרח'
השלושה  ,2תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.
שירלי דהן ,מפרקת

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

פי.בי.איי .מיצוב עסקים בע"מ

גרינסאן אנרג'י בע"מ

(ח"פ )51-352857-0

(ח"פ )51-389375-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.3.2018בשעה  ,11.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.3.2018בשעה  ,17.00במשרדי עו"ד סטניסלב טנא,
מגדל ב.ס.ר ,3 .רח' מצדה  ,9קומה  ,15בני ברק ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ענת קוקין ,עו"ד ,מפרקת

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

גליספה ישראל בע"מ

א.א .קפה בגבעה בע"מ

(ח"פ )51-526901-7

(ח"פ )51-537754-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,28.3.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' מבצע חורב ,5
פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.3.2018בשעה  ,10.00במשרדי עמית ,פולק ,מטלון
ושות' ,רח' ראול ולנברג  ,18בניין  ,Dקומה  ,6רמת החייל ,תל אביב,
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אלון רוטנר ,מפרק

רם ביניש ,מפרק

אורטופ  -נתוחים אורתופדיים בע"מ

עד רועי הנדסה בע"מ

(ח"פ )51-487696-0

(ח"פ )51-315646-3

(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  ,22.12.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני קיויתי ,משער
פלמר  ,1ת"ד  ,33602חיפה  ,31336דוא"ל ,bkivity@gmail.com
למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.3.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הארז ,105
נטעים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

בני קיויתי ,מפרק

ציון באשא ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7690י"ט בשבט התשע"ח4.2.2018 ,

4735

חמוט  -חברה למכניקה וטכנולוגיה בע"מ

פאנופטס בע"מ

(ח"פ )51-165675-3

(ח"פ )51-283634-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.3.2018בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' מגדל
הלבנון  ,13מודיעין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעל אב ,מפרקת

אבלקו בע"מ
(ח"פ )51-302915-7

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  ,18.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון מנשה ,מרח' החיטה ,22
בנימינה  ,3055622למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ירון מנשה ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

מ.ש.א.ל מאגר שרותי לחימה בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג( 1983-להלן  -הפקודה) ,כי אסיפה סופית
של בעלי המניות של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.3.2018
בשעה  ,10.00אצל מנהל החברה חיים אלטבך ,רח' מאיר גלבוע
 ,19תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-385198-0
(בפירוק מרצון)

מניין חוקי ואסיפה נדחית :אין לפתוח דיון באסיפה אלא
אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בתוך מחצית השעה ממועד שנקבע
לפתיחתה .מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם או
על ידי באי כוח ,בעלי מניות שמחזיקים ,לחוד או יחד ,לא פחות
ב– 50%מסך כל הון המניות המוקצות של החברה (מניין חוקי).
אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא
מניין חוקי תידחה האסיפה בשבוע ,לאותו יום ,לאותה שעה
ובאותו מקום (האסיפה הנדחית) .אם באסיפה הנדחית לא
יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה
הנדחית ייחשבו בעלי המניות הנוכחים למניין חוקי.
דניאל רביץ ,עו"ד ,מפרק

ישראליסינג  -חברה להחכרת ציוד בע"מ
(ח"פ )51-075856-8
(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  ,21.1.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל זבידה ,מרח' דילה רינה
יוסף  ,19תל 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.
אייל זבידה ,מפרק
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הודעה על חזרה מפירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.1.2018התקבלה
החלטה מיוחדת על ביטול החלטה קודמת של החברה מיום
 17.10.2017לפירוק מרצון ועל ביטול מינויו של אביאל שלום,
למפרק החברה ,וכן על החזרת ניהול החברה על ידי מנהליה
וחתימתם יחדיו תחייב את החברה לכל דבר ועניין.
אביאל שלום ,מורשה חתימה

העמותה לטיפוח זכרם של מכס בודנהיימר וחנה
הנרייטה בודנהיימר
(ע"ר )58-021856-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
העמותה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.8.2017התקבלה החלטה
לפרק את העמותה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר ליאון ,ממשרד
בלטר גוט אלוני ושו"ת ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען רח' הלל  ,23ירושלים  ,9458123במסירה ידנית
או בדואר.
אמיר ליאון ,עו"ד ,מפרק

מועצת ראשי בתי הספר האוניברסיטאים לעבודה
סוציאלית בישראל
(ע"ר )58-003697-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של העמותה
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כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

השותפה המוגבלת צ.וולפסון אחזקות בע"מ ,ח"פ
( 51-373085-3שכתובתה אצל עו"ד סגל כהן ,רח' ז'בוטינסקי
 ,35רמת גן  ,)5251108תמשוך את חלקה ותצא מן השותפות
המוגבלת.

הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.12.2017התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד אופיר כץ ,מרח' הרטום ,19
ירושלים ,טל'  ,02-6520052למפרק העמותה.

.4

נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אופיר כץ ,עו"ד ,מפרק

השותף הכללי שבטי דן בע"מ ,ח"פ ( 51-476023-0שכתובתו
אצל עו"ד סגל כהן ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן )5251108
תמשוך את חלקה ותצא מן השותפות המוגבלת.

.5

חברת תשומה בע"מ ,ח"פ ( 51-438514-5שכתובתה רח'
גורדון  ,116קריית יערים  ,)9083800תיכנס כשותפה מוגבלת
חדשה לשותפות המוגבלת.

.6

שותפות סאתרלנד ש"ר ( 54-026108-8שכתובתה אצל
עו"ד סגל כהן ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,)5251108תיכנס
כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת.

.7

חברת רסידנשיאל הומס אינק ,ח"פ ( 56-002567-8שכתובתה
אצל עו"ד סגל כהן ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,)5251108
תיכנס כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת.

.8

שותפות מרטיפיקה נכסים והשקעות ,ש"ר 54-026538-6
(שכתובתה אצל עו"ד סגל כהן ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן
 ,)5251108תיכנס כשותפה מוגבלת חדשה לשותפות המוגבלת.

תלמי יפה סאן
(ש"מ )55-023793-7

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי בתוקף מיום
 ,22.1.2018הוקצו לאנלייט אשכול הדס ,ש"מ ,55-024111-1
(להלן  -אנלייט) זכויות בשותפות הנ"ל ,וכך אנלייט הצטרפה
כשותפה מוגבלת בשותפות לצד השותפה המוגבלת הקיימת
ערבה ,משקים אנד פרטנרס ,שותפות מוגבלת (להלן  -ערבה).
לאחר הקצאת הזכויות כאמור ,חלקה בשותפות של כל אחת
מאנלייט וערבה הינו  49.995%מהשותפות.

אודליה קאהן ,עו"ד
באת כוח השותפות

ליאור לדרמן ,עו"ד
בא כוח השותפות

הגשמה לונדון 42
(ש"מ )55-027249-6

דורות סאן
(ש"מ )55-023794-5

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי בתוקף מיום
 ,22.1.2018הוקצו לאנלייט אשכול הדס ,ש"מ ,55-024111-1
(להלן  -אנלייט) זכויות בשותפות הנ"ל ,וכך אנלייט הצטרפה
כשותפה מוגבלת בשותפות לצד השותפה המוגבלת הקיימת
ערבה ,משקים אנד פרטנרס ,שותפות מוגבלת (להלן  -ערבה).
לאחר הקצאת הזכויות כאמור ,חלקה בשותפות של כל אחת
מאנלייט וערבה הינו  49.995%מהשותפות.
ליאור לדרמן ,עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי חלו בשותפות
השינויים האלה:
הוספת שותף מוגבל:

סכום
בליש"ט

סכום
בש"ח

שם משקיע
מוגבל
אביגדור אלון

חלוצי התעשייה
 ,31חיפה

40,000

185,980

אביחי ארזואן

רמח"ל  ,14פתח
תקווה

40,000

185,980

אברהם שנבל

פלגי מים  ,25שאר
ישוב

40,000

185,980

אהוד אודי
ברזלי

דרך מנחם בגין ,7
רמת גן

40,000

185,980

אליהו אדלר

מניה שוחט ,9
ירושלים

40,000

185,980

אלעד יצחק
פליקר

העסקן  ,8ירושלים

40,000

185,980

מגדלי בין חיל
(ש"מ )55-025145-8

הודעה בדבר שינוי השותפים המוגבלים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-על ביצוע שינויים
בשותפים המוגבלים שבשותפות כמפורט להלן:
.1

השותפה המוגבלת ציטה להשקעות ישראל בע"מ ,ח"פ
( 51-040065-8שכתובתה מונטיפיורי  ,50פתח תקווה
 ,)4949037תמשוך את חלקה ותצא מן השותפות המוגבלת.

.2

השותפה המוגבלת ארוול אחזקות בע"מ ,ח"פ 51-260178-2
(שכתובתה תוצרת הארץ  ,3פתח תקווה  ,)4951734תמשוך
את חלקה ותצא מן השותפות המוגבלת.
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כתובת

אמנון גרדי

אלונים  ,69קריית
טבעון

40,000

185,980

דוד פוגל

שמחה ארליך ,2
נתניה

80,000

371,960

הנרי לוי

זית  ,12שערי
תקווה

40,000

185,980

4737

שם משקיע
מוגבל

הודעה על חלוקת דיבידנד

סכום
בליש"ט

סכום
בש"ח

חנן מאיר שן

שדרות ניצה ,5
נתניה

80,000

371,960

שם החייב :אורי יחזקאל ,מרח' הארז  ,17חולון.

יהושוע אוחיון

הקדר  ,15נתניה

40,000

185,980

שם הנאמן ומענו :עו"ד אביחי ורדי ,מרח' בן גוריון  ,2רמת גן,
טל'  ,03-7526633פקס' .03-7526888

יוסף אלעד

יוניצמן ,21
תל–אביב-יפו

40,000

185,980

סוג הדיבידנד :ראשון לנושים רגילים.

יורם פרידמן

גבעת חיים איחוד

40,000

185,980

יעקב ויסברג

קלומל  ,5חולון

40,000

185,980

יצחק בלסקי

שד' וודג'וד ,15
חיפה

40,000

185,980

ישראל בן
יהודה

רחל אמנו ,19
אשדוד

40,000

185,980

כפיר אביגד

הנמל  ,59ראשון
לציון

39,625

184,236

סוג הדיבידנד ושיעורו :נושים רגילים ,כ–.15.64%

לירון נאור

התאנה  ,21שערי
תקווה

40,000

185,980

ניתנת בזה הודעה ,על ידי הנאמן לנכסי החייב ,בדבר
חלוקת דיבידנד סופי לכל נושי החייב שהגישו תביעות חוב
ושתביעותיהם אושרו.

40,000

185,980

נחמה נחמיאס

אמזלג ,8
תל–אביב-יפו

40,000

185,980

עדי ארן

אריה דולצ'ין ,26
ירושלים

40,000

185,980

ענת טלרנט
יזרעאלי

הברון הירש ,15
תל–אביב-יפו

40,000

185,980

קרין מישייקר

גני הדר 21ב ,גני הדר

40,000

185,980

שחר קרוק

גרינשפן  ,6פתח
תקווה

40,000

185,980

שי שבתאי

רוקח  ,80רמת גן

40,000

185,980

שירלי קרני

מאיר שפיה  ,9פתח
תקווה

40,000

185,980

שלומית פלס

כוכב השחר

80,000

371,960

כתובת

אחוז הדיבידנד.25% :
אביחי נ .ורדי ,עו"ד ,נאמן

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי מרכז ,בתיק פש"ר 9726-04-12
שם החייב :משה ראובן.
שם הנאמן ומענו :עו"ד רמי קוגן.

לירם מושקוביץ זיידמן  ,6קריית אונו

לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייב
זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף כלשהם מהחייב ו/או
מבעל התפקיד במסגרת תיק פשיטת הרגל או בכלל.
רמי קוגן ,עו"ד ,נאמן

הסרת שותף מוגבל:

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי מרכז ,בתיק פש"ר 41871-04-12
שם החייבת :רחל ראובן.
שם הנאמן ומענו :עו"ד רמי קוגן.
סוג הדיבידנד ושיעורו :נושים רגילים ,כ–.20.9%
ניתנת בזה הודעה ,על ידי הנאמן לנכסי החייבת ,בדבר
חלוקת דיבידנד סופי לכל נושי החייבת שהגישו תביעות חוב
ושתביעותיהם אושרו.
לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייבת
זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף כלשהם מהחייבת ו/או
מבעל התפקיד מסגרת תיק פשיטת הרגל או בכלל.
רמי קוגן ,עו"ד ,נאמן

שם השותף מוגבל
אבנר כץ

בבית המשפט המחוזי מרכז ,בתיק פש"ר 38133-06-14

כתובת
רחל המשוררת  ,10כפר סבא
חנניה שמש
הדסה רוזנברג
מ ו רש י חתי מ ה בש ותפ ות
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