רשומות

ילקוט הפרסומים
א' בטבת התשע"ט
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הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,
מקומן ומועדיהן לפי תקנות סוכני המכס 4165 ..................
הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין–לאומי לפי
התקנות האמורות 4165 ...............................................................
הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס4166 ...........................
הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות
חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) 4166 ............
בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4166 .......................
הודעות מאת הציבור 4167 ..................................................................

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001263 :התקבל ב 09/12/2018 -

הודעה על הפסקת כהונה של סגן שר

הודעה על מינוי ראש המטה הכללי של צה"ל
לפי חוק–יסוד :הצבא

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (3ג) לחוק–יסוד :הצבא
ולפי המלצת ראש הממשלה וממלא מקום שר הביטחון ,החליטה
הממשלה למנות את אלוף אביב כוכבי לתפקיד ראש המטה הכללי
של צבא ההגנה לישראל מיום ט' בשבט התשע"ט ( 15בינואר .)2019

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )8לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף  )2(26לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה כהונתו של חבר הכנסת אלי בן דהן בתפקיד סגן שר
במשרד הביטחון ביום י' בכסלו התשע"ט ( 18בנובמבר .)2018

תקופת כהונתו של אלוף אביב כוכבי כראש המטה הכללי
תהיה שלוש שנים .הממשלה תהיה רשאית ,בנסיבות מיוחדות,
להאריך את כהונתו לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה.

כ"ד בכסלו התשע"ט ( 2בדצמבר )2018
(חמ -3-3281ה)5

1

תקופת כהונתו של רב אלוף גדי איזנקוט כראש המטה
הכללי תסתיים ביום ט' בשבט התשע"ט ( 15בינואר .)2019

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

כ"ה בכסלו התשע"ט ( 3בדצמבר )2018
(חמ )3-212

הודעה על אישור מינוי סגן שר במשרד הביטחון

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .154

הודעה על הפסקת כהונה של שר ועל מילוי מקום
של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )5לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף (22א) לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה כהונתו של אביגדור ליברמן בתפקיד שר הביטחון ביום י'
בכסלו התשע"ט ( 18בנובמבר .)2018
הודעה על הפסקת הכהונה הועברה לכנסת.
בהתאם לסעיף (24ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,ממלא ראש
הממשלה את תפקיד שר הביטחון מיום י' בכסלו התשע"ט (18
בנובמבר .)2018
כ"ד בכסלו התשע"ט ( 2בדצמבר )2018
(חמ -3-3281ה)6
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התשע"ד ,עמ' .554

הודעה על הפסקת כהונה של שרה ועל מילוי מקום
של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )5לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף (22א) לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה כהונתה של סופה לנדבר בתפקיד שרת העלייה והקליטה
ביום י' בכסלו התשע"ט ( 18בנובמבר .)2018
הודעה על הפסקת הכהונה הועברה לכנסת.
בהתאם לסעיף (24ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,ממלא ראש
הממשלה את תפקיד שר העלייה והקליטה מיום י' בכסלו
התשע"ט ( 18בנובמבר .)2018
כ"ד בכסלו התשע"ט ( 2בדצמבר )2018
(חמ -3-3281ה)6
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התשע"ד ,עמ' .554
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ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )7לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (25א) לחוק–יסוד :הממשלה,2
החליטה הממשלה לאשר את מינויו של חבר הכנסת אלי בן דהן
על ידי ראש הממשלה וממלא מקום שר הביטחון לתפקיד סגן
שר במשרד הביטחון.
המינוי נכנס לתוקף ביום י"א בכסלו התשע"ט ( 19בנובמבר .)2018
כ"ד בכסלו התשע"ט ( 2בדצמבר )2018
(חמ -3-3281ה)4
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

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

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-לסעיף  10ל"מסמך ההסכמות" שסוכם
ונחתם בין שר האוצר לבין יושב ראש הסתדרות העובדים הכללית
החדשה לעניין אופני העסקה במגזר הציבורי ביום ד' באב
התשע"ה ( 20ביולי  ,)2015ובהתאם להצעת ועדת שירות המדינה
(החלטה מס'  )408בישיבתה מיום י"ח באלול התשע"ח ( 29באוגוסט
 ,)2018החליטה הממשלה ביום כ"ג בחשוון התשע"ט ( 1בנובמבר
 )2018להחיל באופן חד–פעמי פטור מחובת המכרז בדומה לפטור
שניתן בהחלטת הממשלה מס'  2319מיום כ"ח בטבת התשע"ז
( 26בינואר  )2017בנושא "פטור מחובת מכרז לקליטת נציגים
במשרד המשפטים" ,2על מינוי למשרות באגף האפוטרופוס הכללי
והכונס הרשמי במשרד המשפטים ,עקב העברת התפקידים של
המועמדים למינויים לשירות המדינה ,ובלבד שמדובר במועמדים
שהועסקו בפועל ברציפות במשרד המשפטים באותו תפקיד או
בתפקיד דומה שנתיים ומעלה ,במועד קבלת החלטת הממשלה.
הפטור מחובת המכרז כאמור לעיל יהיה כפוף לכל שאר
התנאים והסייגים שנקבעו בהחלטת ממשלה מס'  2319האמורה.
כ"ג בחשוון התשע"ט ( 1בנובמבר )2018
(חמ )3-274
1
2

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110
י"פ התשע"ז ,עמ' .3902

ילקוט הפרסומים  ,8033א' בטבת התשע"ט9.12.2018 ,
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הודעה על מינוי חבר במועצת מקרקעי ישראל

 הפקודה) ,אני ממנה בזה את פליקס מנקר לרשות מוסמכתלענייין הפקודה.

לפי חוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך1960-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף 4א(א)( )2לחוק רשות מקרקעי
ישראל ,התש"ך ,11960-החליטה הממשלה למנות את אריאל יוצר,
סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר ,לחבר במועצת מקרקעי
ישראל.

כ' בכסלו התשע"ט ( 28בנובמבר )2018
(חמ -3-144ה)1
ישראל כ"ץ
שר התחבורה
והבטיחות בדרכים

כ"ה בכסלו התשע"ט ( 3בדצמבר )2018
(חמ )3-4356

1

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,
מקומן ומועדיהן

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;56התשס"ט ,עמ' .318

לפי תקנות סוכני המכס ,התשכ"ה1965-
בהתאם לתקנות  19ו– 20לתקנת סוכני המכס ,התשכ"ה,11965-
אני מודיע על בחינות למועמדים לפקידים רשויים:

מינוי סגני מנהל
לפי פקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת מס הכנסה
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה לסגני מנהל לעניין סעיף 119א(ו)
לפקודה ,את עובדי רשות המסים בישראל ,המכהנים במשרת
פקיד שומה א' ,וזאת לעניין החלטות שהתקבלו מכוח סעיפים
119א(א)119 ,א(ב) ו–119א(ג) לפקודה.

1

ו' באב התשע"ח ( 18ביולי )2018
(חמ )3-768

1

משה כחלון
שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ה,
עמ' .52

( )1נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי בחינות
לפקיד רשוי;2
( )2הבחירות ייערכו בכתב ובעל פה;
( )3הבחינה בכתב תיערך ביום חמישי ,כ"ה באייר התשע"ט
( 30במאי ;)2019
( )4רישום לבחינה ייעשה באמצעות אתר האינטרנט בקישור
שלהלן( ,בהתאם לבחינה הנדרשת) https://forms.gov.
il/globaldata/getsequence/getIForm.aspx?form
;Type=SOl081@taxes.gov.il
( )5הודעה על המקום שבו תתקיים הבחינה תישלח לכל מועמד
שהגיש בקשה כאמור;
( )6מועמד אשר עבר בהצלחה את הבחינה שבכתב יזומן
לבחינה בעל פה.

מינוי סגני מנהל
לפי פקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 229לפקודת מס הכנסה
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את עובדות רשות המסים בישראל,
אשר שמותיהן מפורטים להלן ,לסגני מנהל לעניין סעיף 158ג
לפקודה:

1

י"ח בכסלו התשע"ט ( 26בנובמבר )2018
(חמ -3-69ה)2
ערן יעקב
מנהל רשות המסים בישראל
1
2

ק"ת התשכ"ה ,עמ' .1307
י"פ התשנ"ח ,עמ'  ;1230התשס"ד ,עמ' .192

ציפורה שרייר

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין–לאומי

מרינה שילמן
תוקף המינוי של כל אחת מהעובדות יפוג אוטומטית עם
פרישתה.
ו' באב התשע"ח ( 18ביולי )2018
(חמ )3-768

1

משה כחלון
שר האוצר
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשס"ה,
עמ' .52

מינוי רשות מוסמכת
לפי פקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט1979-
בתוקף סמכותי 1לפי הגדרת "רשות מוסמכת" שבסעיף 1
לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט( 21979-להלן

לפי תקנות סוכני המכס ,התשכ"ה1965-
בהתאם לתקנות  19ו– 20לתקנות סוכני המכס ,התשכ"ה,11965-
אני מודיע כי -
( )1נושאי הבחינה למועמד למשלח בין–לאומי יהיו כמפורט
בהודעה בדבר נושאי בחינות למשלח בין–לאומי;2
( )2הבחינה תיערך בכתב;
( )3הבחינה תיערך ביום חמישי ,ז' באדר ב' התשע"ט ( 14במרס
;)2019
( )4רישום לבחינה ייעשה באמצעות אתר האינטרנט בקישור
שלהלן( ,בהתאם לבחינה הנדרשת) https://forms.gov.
il/globaldata/getsequence/getIForm.aspx?form
;Type=SOl081@taxes.gov.il
1

1
2

י"פ התשי"ג ,עמ' .173
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625

ילקוט הפרסומים  ,8033א' בטבת התשע"ט9.12.2018 ,

2

ק"ת התשכ"ה ,עמ' .1307
י"פ התשנ"ו ,עמ' .2278

4165
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( )5הודעה על המקום שבו תתקיים הבחינה ושעת הבחינה
תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור.
י"ח בכסלו התשע"ט ( 26בנובמבר )2018
(חמ -3-69ה)3
ערן יעקב
מנהל רשות המסים בישראל

הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס
לפי תקנות סוכני המכס ,התשכ"ה1965-
בהתאם לתקנות  19ו– 20לתקנות סוכני המכס ,התשכ"ה,11965-
אני מודיע על בחינות למועמדים לסוכני מכס:

השם

יישוב

סוג הבקשה

גפן קארין

תל–אביב-יפו

חוקר פרטי

דון סער

בני ברק

משרד לחקירות פרטיות

דוידוביץ דוד

אשקלון

משרד לחקירות פרטיות

הללי יהודה

מעלה אדומים

חוקר פרטי

חאקימיאן
שמוליק

מעלה אדומים

משרד לחקירות פרטיות

חגבי שי

מבועים

חוקר פרטי

חמיאס ירון

כפר עזה

חוקר פרטי

נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי בחינות
לסוכן מכס;2

מוצפי עומרי

גבעתיים

משרד לחקירות פרטיות

סרדל אילן

קריית מוצקין

תאגיד חוקרים פרטיים

( )1הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה;

עאמר סלמאן

חרפיש

חוקר פרטי

פרמנד מוריאל

רמת גן

חוקר פרטי

יום חמישי ,כ"א באדר ב' התשע"ט ( 28במרס )2019

קידר מאיה

ירושלים

חוקר פרטי

יום חמישי ,כ"ח באדר ב' התשע"ט ( 4באפריל )2019

קירש אנט

מודיעין

משרד לחקירות פרטיות

יום חמישי ,ו' בניסן התשע"ט ( 11באפריל )2019

רגואן יואב

בית שמש

חוקר פרטי

יום חמישי ,י"א באייר התשע"ט ( 16במאי ;)2019

שטרית שרון

קריית ביאליק

תאגיד חוקרים פרטיים

( )2הבחינות ייערכו בימים אלה:

( )3רישום לבחינה ייעשה באמצעות אתר האינטרנט בקישור
שלהלן( ,בהתאם לבחינה הנדרשת)https://forms.gov. ,
il/globaldata/getsequence/getHtmIForm.aspx?form
;Type=SOl081@taxes.gov.il

בתוך  15ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש
התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים ,לפי
המען :ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה,
התשל"ב ,²1972-ת"ד  ,34357ירושלים  ,91342או לפקס'
 .02-6467936כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני:
.hokrimpz@justice.gov.il

( )5מועמד אשר עבר בהצלחה את הבחינה שבכתב יזומן
לבחינה בעל פה.

כ"א בכסלו התשע"ט ( 29בנובמבר )2018
(חמ -3-231ה)1
יהושע למברגר
יושב ראש הוועדה לרישוי חוקרים
פרטיים ושירותי שמירה
 2ס"ח התשל"ב ,עמ' .90

( )4הודעה על המקום שבו תתקיים הבחינה ושעת הבחינה
תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור;

י"ח בכסלו התשע"ט ( 26בנובמבר )2018
(חמ -3-69ה)1
ערן יעקב
מנהל רשות המסים בישראל
1
2

ק"ת התשכ"ה ,עמ' .1307
י"פ התשנ"ח ,עמ'  ;1230התשס"ד ,עמ' .192

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות),
התשל"ב1972-
בהתאם לתקנה  8לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
(רישיונות) ,התשל"ב ,¹1972-מתפרסמת בזה רשימת מבקשי
רישיונות:

1

השם

יישוב

אדרי סלע חנניה

אופקים

חוקר פרטי

אומיד רון

נס ציונה

חוקר פרטי

אילוז ירון

מיתר

חוקר פרטי

אליהו יאיר

בית שמש

חוקר פרטי

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הברקה ניקיון ואחזקה א.ל.ג.א .בע"מ,
ח"פ ,51-484970-2
והמבקש :היילה דבסאי ,ע"י ב"כ עו"ד אהרן הלוי ,מרח'
הרב קוק  ,8ירושלים .9422608

סוג הבקשה

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.11.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 31.12.2018בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1236התשע"ז ,עמ' .484
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את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .16.12.2018

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .17.12.2018
אהרן הלוי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 15544-10-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שילת אירוח בע"מ ,ח"פ ,51-500200-4
והמבקשים :ינון בדש ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד,
מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר ( 1קומה  ,)18רמת גן  ,52573טל'
 ,03-6197688פקס' .03-6198196
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.10.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 2.1.2019בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .23.12.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל ארד ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
רן ביו-מד בע"מ
(ח"פ )515201325
(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  ,18/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל
עזרא ,מרח' בבלי  ,1תל–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.

רפאל עזרא ,מפרק

פסטיבל מ.פ .בע"מ
(ח"פ )512927872
(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  ,25/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס
מלמד ,מרח' הירמוך  ,1יבנה ,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 ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פנחס מלמד ,מפרק

מ.ג .ביצועית בע"מ
(ח"פ )513848929
(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  ,11/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
מזרחי ,מרח' האלון  ,44נשר ,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 ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דוד מזרחי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8033א' בטבת התשע"ט9.12.2018 ,
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הדוב הלבן גלידרייה איטלקית בע"מ

שמעון ויצהנדלר חברה בע"מ

(ח"פ )514957604

(ח"פ )514959949

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל
מאיר ,מרח' הברון הירש  ,7תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון
ויצהנדלר ,מרח' רבוצקי  ,1רעננה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובתה 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 מאיר ,מפרק

שמעון ויצהנדלר ,מפרק

רום מטריקס בע"מ

אריאל שריר בע"מ

(ח"פ )515379618

(ח"פ )515308310

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל
שבח זילברמן ,מרח' הדקל  ,20אבן יהודה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יואב ארבן ,מרח' בר כוכבא  ,23בני ברק ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/05/2019
בשעה  ,13:00במשרד הררי ,ענבר ,ארבן ושות' ,עורכי דין,
בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל שבח זילברמן ,מפרק

יואב ארבן ,עו"ד ,מפרק
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י.ג .השקעות ויזמות בע"מ

אמטיסט טכנולוגיות תקשורת בע"מ

(ח"פ )515095495

(ח"פ )513244954

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב
שטרן ,מכפר הרי''ף  ,102למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד
קרשנבוים ,מרח' לאה אמסטר  ,5פתח תקווה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

יניב שטרן ,מפרק

גלעד קרשנבוים ,מפרק

אליקי ניהול בע"מ

ירוק בגליל בע"מ

(ח"פ )515030625

(ח"פ )513675058

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יואב ארבן ,מרח' בר כוכבא  ,23בני ברק ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרלוס
חזן ,מרח' סיתוונית  ,25כרמיאל ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/05/2019
בשעה  ,12:00במשרד הררי ,ענבר ,ארבן ושות' ,עורכי דין,
בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

יואב ארבן ,עו"ד ,מפרק

קרלוס חזן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8033א' בטבת התשע"ט9.12.2018 ,
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קונטיפיקס מסחר בע"מ

דיוימיינד בע"מ

(ח"פ )515356434

(ח"פ )514713353

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון
עבודי ,מרח' שביל החלב  ,1רשפון ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל
דביר ,מרח' הכלנית  ,9זכרון יעקב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

שרון עבודי ,מפרק

יגאל דביר ,מפרק

לביא א.ת.ר בניה והנדסה בע"מ

אנטזיס בניה והנדסה בע"מ

(ח"פ )515161180

(ח"פ )515325108

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון
איובי ,משפיר  ,29למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
סבג ,מרח' הנפח  ,10כרמיאל ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אלון איובי ,מפרק

אורי סבג ,מפרק
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המרכז לחקר הלוחמה באגרו טרור בע"מ (חל"צ)

א .בנאור בע"מ

(ח"פ )514665835

(ח"פ )514826981

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
בראון ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בלהה
רוזין לוטן ,מרח' שד' לכיש  ,13קריית גת ,למפרקת החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

יצחק בראון ,מפרק

בלהה רוזין לוטן ,מפרקת

שלג  -החברה המרכזית למיחזור ישראל בע"מ

אס.ג'י.איי אנרגיות מתחדשות בע"מ

(ח"פ )514691757

(ח"פ )514305572

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שמואל יעקוב ,מרח' שמיר  ,58ירושלים ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שמואל זרמטי ,מרח' דרך בית לחם  ,33ירושלים ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

שמואל יעקוב ,מפרק

שמואל זרמטי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8033א' בטבת התשע"ט9.12.2018 ,
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זכאל דברי מאפה בע"מ

קירור מאיר י .ערד בע"מ

(ח"פ )512020629

(ח"פ )512926635

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שמואל זרמטי ,מרח' דרך בית לחם  ,33ירושלים ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר
תורגמן ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,05/02/2019
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.

שמואל זרמטי ,מפרק

מאיר תורגמן ,מפרק

ערד מאיר קירור ומיזוג ( )2005בע"מ

נרות העיר העתיקה צפת בע"מ

(ח"פ )513761429

(ח"פ )513839506

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר
תורגמן ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אברהם שדה ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,05/02/2019
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,05/02/2019
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.

מאיר תורגמן ,מפרק

אברהם שדה ,מפרק
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להיט בראש צעצועים קניון הצפון בע"מ
(ח"פ )513798496

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

(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  ,05/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי
ביטאס ,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 ,05/02/2019
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.
אלי ביטאס ,מפרק

א.מ.ד .מדיה דיגיטל בע"מ
(ח"פ )515415024

מארק ספיר דימונדס ישראל בע"מ
(ח"פ )511919714
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,05/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמדר
גולוד ,מרח' מבוא גילת  ,4תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
סמדר גולוד ,מפרקת

אריה סביר  -יעוץ וניהול בע"מ
(ח"פ )514837996
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,04/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסנת
נחמה סביר ,מרח' יהודה בורלא  ,48תל–אביב-יפו ,למפרקת
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 ,01/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רחל אסטל דדו ,מרח' ברקת  ,31באר יעקב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רחל אסטל דדו ,עו"ד ,מפרקת

כהן אנד בנג'מין בע"מ
(ח"פ )515052587
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,04/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל כהן,
מרח' מנדל מתתיהו  ,7רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,8033א' בטבת התשע"ט9.12.2018 ,

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.
אסנת נחמה סביר ,מפרקת

אלקון  -רכב (ל.כ.פ ).בע"מ
(ח"פ )511168080
(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 ,04/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר
אלקון ,מרח' פנקס  ,64תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אליעזר אלקון ,מפרק

שמעון כהן ,מפרק

יוחאי אל.טי .בע"מ

ש .שעיה  -א .רוז  1960בע"מ

(ח"פ )514101245

(ח"פ )510260631

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

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 ,04/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוחאי
רייפלד ,מרח' אילת  ,61תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20/01/2019בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
יוסף קארו  ,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.

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.
יוחאי רייפלד ,מפרק

ד.פ.ב .השקעות בע"מ
(ח"פ )512828963
(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 ,04/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך
פסטרנק ,מרח' קפלן  ,17תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ברוך פסטרנק ,מפרק

ש.כ .תומר השקעות ובניין בע"מ
(ח"פ )513200550
(בפירוק מרצון)

מישב רוז ,מפרק

רפי אוז'לבו שווק בע"מ
(ח"פ )512990524
(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  ,21/01/2019בשעה  ,10:00אצל ב"כ החברה
עו"ד יוסי כפרי ,רח' מעלה השחרור  ,5חיפה ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
רפאל אוז'לבו ,מפרק

מארק ספיר דימונדס ישראל בע"מ
(ח"פ )511919714
(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  ,05/02/2019בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח' מבוא
גילת  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
סמדר גולוד ,מפרקת

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 ,05/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון
כהן ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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כהן אנד בנג'מין בע"מ
(ח"פ )515052587
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20/01/2019בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח'

ילקוט הפרסומים  ,8033א' בטבת התשע"ט9.12.2018 ,
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מנדל מתתיהו  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
פנינה אבירז ,מפרקת

יעל כהן ,מפרקת

ג'י אר אנד קיי פתרונות ניהוליים בע"מ

קאזה מוצרי פרזול בע"מ

(ח"פ )514321777

(ח"פ )514639020

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20/01/2019בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
המשביר  ,15חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

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  ,20/01/2019בשעה  ,10:00במשרדי החברה,
רח' שמריהו לוין  ,16רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יוסף גולן ,מפרק

ראובן יצחק סרוגו ,מפרק

השקעות ובניה מאיר המהיר בע"מ

ק .ליהי עבודות בנין בע"מ

(ח"פ )512355199

(ח"פ )513898106

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20/01/2019בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
הדס  ,3סביון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שרון קונפינו ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20/01/2019בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
זרובבל  ,5תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רפאל דדוס

משה בן ישר
מפרקים

עיתן ביוטכנולוגיות בע"מ

י.מ )2004( .חברה להובלת קמח בע"מ

(ח"פ )512178864

(ח"פ )513495986

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31/12/2018בשעה  10.00ברח' המלאכה
13ב ,לוד.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20/01/2019בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
היצירה  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יורם רוט ,עו"ד ,מפרק

על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון ואישור
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק על ידי
הנושים.
יערית מלמן ,דירקטורית

זאב אבירז בע"מ

ר.ש.ב.י .קריספיל קבלני בנין בע"מ

(ח"פ )510559677

(ח"פ )514590074

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20/01/2019בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
תל אביב  ,23נס ציונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,

ילקוט הפרסומים  ,8033א' בטבת התשע"ט9.12.2018 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27/11/2017התקבלה
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רפאל ג'רבי ,מרח' רוטשילד  ,15ראשון לציון ,למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,17:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/01/2019
בשעה  ,10:30במשרדי המפרק ,רח' רוטשילד  ,15ראשון לציון,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

רפי רבו ,מפרק

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

רפאל גרבי ,עו"ד ,מפרק

מ.פ .נועם ( )2013בע"מ
(ח"פ )514940576
(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  ,03/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רפאל ג'רבי ,מרח' רוטשילד  ,15ראשון לציון ,למפרק החברה.

אקספרס ליס קאר בע"מ
(ח"פ )514880517
(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  ,01/08/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נסים
רג'יניאנו ,מרח' בילינסון  ,4נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל בלס ,יוקל ,פרובק ,רואי חשבון ,רח' דרך בגין
 ,88תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23/01/2019
בשעה  ,09:30אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נסים רג'יניאנו ,מפרק

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

רפאל ג'רבי ,עו"ד ,מפרק

ג'ניוס בי.אס.די
(ח"פ )515276038
(בפירוק מרצון)

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

ג.י.א.ר .נכסים בע"מ
(ח"פ )514171230
(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  ,02/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה ברגר ,מרח' ז'בוטינסקי  ,1רמת גן  ,5252001למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי
רבו ,מרח' חנוך לוין  ,22רמלה ,למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,02/04/2019
בשעה  ,09:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
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בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

משה ברגר ,עו"ד ,מפרק

אליעזר רוטנברג ,מפרק

ים תיכון חדש ניהול ויעוץ בע"מ

י.ד .האשד הנדסה בע"מ

(ח"פ )514929959

(ח"פ )515466522

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
סדן ,מרח' שלומציון  ,5ירושלים ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
דדון ,מרח' לייב יפה  ,49ירושלים ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב דדון ,מפרק

יצחק סדן ,מפרק

ס.מ.מ.ב .יעוץ ושירותים בע"מ

דירה  37 8בגוש  30049בע"מ

(ח"פ )512346610

(ח"פ )510228554

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אליעזר רוטנברג ,מרח' הרבי מזוועהיל  ,17ביתר עילית ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ילקוט הפרסומים  ,8033א' בטבת התשע"ט9.12.2018 ,

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ממן
מימון ,מרח' השופט בנימין  ,6ירושלים ,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 ,07/02/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ממן מימון ,מפרק

4177

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2018-001263 :התקבל ב 09/12/2018 -

מ.א .עבודות גבס בע"מ

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,06/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד יאיר אשכולי ,מרח' יגאל אלון  ,94תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.

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

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

(ח"פ )513960583
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,06/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאור
אלקיים ,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 ,06/02/2019
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.
מאור אלקיים ,מפרק

מגא אחזקות השקעות נדל"ן בינ-לאומיות בע"מ
(ח"פ )514514215
(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  ,05/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
גרינברג ,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 ,07/04/2019
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.
יאיר אשכולי ,עו"ד ,מפרק

הום  -מייקרס בע"מ
(ח"פ )512687518
(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  ,29/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
הרוש ,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 ,29/01/2019
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.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,05/02/2019
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 גרינברג ,מפרק

חמד של חול בע"מ
(ח"פ )513196790
(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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משה הרוש ,מפרק

סגנונות מערכות פרזול בע"מ
(ח"פ )510969645
(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  ,04/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברניס
(נעמי) פוריס ,מרח' הפלמ''ח  ,7רמת השרון ,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.

ילקוט הפרסומים  ,8033א' בטבת התשע"ט9.12.2018 ,
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אברהם אברמוביץ ,מרח' דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו ,6701101
למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27/01/2019
בשעה  ,09:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

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.

ברניס (נעמי) פוריס ,מפרקת

אברהם אברמוביץ ,עו"ד ,מפרק

הגן של סיגל באלי קרית אונו בע"מ

בית קפה המדינה  1989בע"מ

(ח"פ )514743392

(ח"פ )511356453

(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 ,06/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד
באלי ,מרח' דרך הגנים  ,2קריית אונו ,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 ,05/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
רוזנשטיין ,מרח' המדע  ,8רחובות ,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.

עודד באלי ,מפרק

משה רוזנשטיין ,מפרק

בלר רפואה בע"מ

אלמוז-השקעות בע"מ

(ח"פ )515314953

(ח"פ )511816043

(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 ,05/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח צבי
חנוך זימרן ,מרח' הרצל  ,76חיפה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,21/11/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אריאל מירלמן ,מרח' דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו ,6702101
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.
צבי חנוך זימרן ,רו"ח ,מפרק

מודוביז בקנד בע"מ
(ח"פ )514837699

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.
אריאל מירלמן ,עו"ד ,מפרק

סוקולוב  37אבגר בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )515566545

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 ,05/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8033א' בטבת התשע"ט9.12.2018 ,

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 ,06/12/2018
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא
פרבמן ,מרח' כנרת  ,5בני ברק ,למפרק החברה.

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

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

יוסף קרטה ,עו"ד ,מפרק

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

זוארץ יזמות ופיתוח אמיר  3בע"מ
(ח"פ )515386100
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,06/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא
פרבמן ,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.
גיא פרבמן ,עו"ד ,מפרק

יהודה ודרור פסו השקעות ונכסים בע"מ

רד טק (מ.ר) יבוא שיווק והפצה בע"מ
(ח"פ )514790526
(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  ,30/01/2019בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
החרושת  ,2בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
איתי מתיתיהו ,רו"ח ,מפרק

זירו השקעות ונדל"ן בע"מ
(ח"פ )512734005
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20/01/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' אבן
גבירול  ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )514629179

זיו עירוני ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

בית קפה המדינה  1989בע"מ

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 ,05/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל
הררי ,מרח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,52511למפרק החברה.

(ח"פ )511356453

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.

(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  ,01/02/2019בשעה  ,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.
משה רוזנשטיין ,מפרק

גל הררי ,עו"ד ,מפרק

קאש סייפ בע"מ
(ח"פ )514934124
(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  ,18/01/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' מלכי
יהודה  ,8הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
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ש"י נאמנות שיתופית בע"מ
(ח"פ )515343762
(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  ,27/01/2019בשעה  ,10:30אצל א.ש .שמרון,
י .מלכו ,פרסקי ושות' ,רח' הארבעה  ,21תל–אביב-יפו ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק

ילקוט הפרסומים  ,8033א' בטבת התשע"ט9.12.2018 ,
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ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.
שי גנור ,עו"ד ,מפרק

המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יאנה זילברשטיין ,עו"ד ,מפרקת

יהודה ודרור פסו השקעות ונכסים בע"מ
(ח"פ )514629179

איי ויי אר  -א.ר.ג יזמות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-457989-5

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,08/12/2019בשעה  ,12:00אצל המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
גל הררי ,עו"ד ,מפרק

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  ,6.1.2019בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
ששת הימים  ,30בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואב כספי ,מפרק

א .איזנר תעשיות בע"מ
(ח"פ )511844169

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31/12/2018בשעה  ,17.00במשרד עורכי
הדין זיו אזינר ,רח' גלגלי הפלדה  ,7הרצליה.
על סדר היום :החלטת החברה על פירוק מרצון ואישור
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק על ידי
הנושים.
זיו איזנר ,עו"ד
בא כוח החברה

בני יצחק רובין בע"מ
(ח"פ )51-057676-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.1.2019בשעה  ,9.00במשרד המפרק,
רח' הבונים  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לירן רובין ,עו"ד ,מפרק

בוקסלי בע"מ

אופטרקס בע"מ

(ח"פ )51-552668-9

(ח"פ )51-167392-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27.12.2018בשעה  ,17.00במשרד המפרק,
אום אל פחם ,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  ,27.1.2018בשעה  ,16.00במשרד המפרק,
רח' עמל 68ב ,פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חוסיין אבו חוסיין ,עו"ד ,מפרק

רון עינב ,מפרק

פרובידנס בע"מ

ורד רוז אינטרנשיונל בע"מ

(ח"פ )51-301881-2

(ח"פ )51-277547-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,30.12.2018בשעה  ,11.00במשרד
המפרקת ,רח' קלישר  ,30תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של

ילקוט הפרסומים  ,8033א' בטבת התשע"ט9.12.2018 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,4.2.2019בשעה  ,14.00במשרד המפרק,
רח' בגין  ,5/3יהוד  ,5647803דוא"ל,tzvika424&gmail.com :
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לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יורם ארבל ,מפרק

צביקה גרוס ,מפרק

פנינת יער  -גולדנטל בע"מ

ח.ח .חביב יבוא ושיווק בע"מ

(ח"פ )51-493491-8

(ח"פ )51-189641-7

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.2.2019בשעה  ,14.00במשרד המפרק,
רח' בגין  ,5/3יהוד  ,5647803דוא"ל,tzvika424&gmail.com :
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
צביקה גרוס ,מפרק

אינקום מערכות תקשורת מתקדמות בע"מ
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.2.2019בשעה  ,14.00במשרד המפרק,
רח' בגין  ,5/3יהוד  ,5647803דוא"ל,tzvika424&gmail.com :
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
צביקה גרוס ,מפרק

בן בסת את ארבל בע"מ
(ח"פ )51-065058-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.11.2018לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יורם ארבל ,משד' אבא חושי  ,143חיפה ,למפרק החברה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27.1.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.3.2019בשעה
 ,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.

(ח"פ )51-153448-9
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.10.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
שלמה גולדנטל ,מרח' האלה  ,34מושב מבוא ביתר ,למפרק
החברה.

דוד שלמה גולדנטל ,מפרק

ניומן ג'נטיקס בע"מ
(ח"פ )51-476039-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.11.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
צליל בר סלע ,מרח' דרך השלום  ,53מגדל הורד ,גבעתיים,
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.3.2019
בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צליל בר סלע ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,8033א' בטבת התשע"ט9.12.2018 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי
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