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הודעה על קביעת ממלא מקום של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה קבעה ,בהתאם לסעיף (24ב)
לחוק–יסוד :הממשלה ,2כי השר יריב לוין ימלא את תפקיד שר
העלייה והקליטה ,נוסף על תפקידו כשר התיירות והשר המקשר
בין הממשלה לכנסת ,וזאת במקום ראש הממשלה שמילא את
תפקיד שר העלייה והקליטה מאז שהשרה סופה לנדבר חדלה
לכהן בתפקיד שרת העלייה והקליטה ביום י' בכסלו התשע"ט
( 18בנובמבר .)2018
הודעה על מילוי המקום נמסרה לכנסת.
י"ט בטבת התשע"ט ( 27בדצמבר )2018
(חמ -3-3281ה)3
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

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

ממנה בזה את הדס קפלן לרשמת הוצאה לפועל מיום ב' בשבט
התשע"ט ( 8בינואר .)2019
ב' בטבת התשע"ט ( 10בדצמבר )2018
(חמ -3-1121ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים

מינוי רשמת הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים ,אני ממנה
בזה את מיכל שביט לרשמת הוצאה לפועל מיום י"ז בשבט
התשע"ט ( 23בינואר .)2019
כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר )2019
(חמ -3-1121ה)1
1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930

הודעה על מינוי ממלא מקום נציב בתי הסוהר
לפי פקודת בתי הסוהר [נוסח משולב] ,התשל"ב1971-

מינוי רשמת הוצאה לפועל

מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה ,בהתאם לסעיף 78
לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש] ,התשל"ב ,11971-ועל פי המלצת
השר לביטחון הפנים ,למנות את גונדר אשר וקנין ,לתפקיד ממלא
מקום נציב בתי הסוהר ,מיום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר )2019
עד יום כ"ג באדר א' התשע"ט ( 28בפברואר  )2019או עד למועד
מינוי נציב חדש לשירות בתי הסוהר ,לפי המוקדם מביניהם.

לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר )2018
(חמ -3-32ה)1
1

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,21עמ'  ;459ס"ח התשמ"ב,
עמ' .201

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים ,אני
ממנה בזה את מור קרמר לרשמת הוצאה לפועל מיום י"ז בשבט
התשע"ט ( 23בינואר .)2019
ג' בשבט התשע"ט ( 9בינואר )2019
(חמ -3-1121ה)1
1

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים

מינוי ממונה על רשמי הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ג לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים ,אני ממנה
בזה את עוזי מאיר לממונה על רשמי הוצאה לפועל ,מיום י"ז
בשבט התשע"ט ( 23בינואר  )2019עד יום ה' בשבט התשפ"ו (23
בינואר .)2026
כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר )2019
(חמ -3-1121ה)5
1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (32א)( )1לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-ולפי סעיף  16לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה את נילי מימון ,שופטת בקצבה של בית משפט
שלום ,ליושבת ראש ועדת שחרורים.
תוקף המינוי לשנתיים.
י"ח בטבת התשע"ט ( 26בדצמבר )2018
(חמ -3-101ה)6
1
2

מינוי רשמת הוצאה לפועל

1

ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930

6 966

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשע"ח ,עמ' .689
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים

לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים ,אני

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (32א)( )1לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א 12001-ולפי סעיף 10א(ה) לחוק בתי המשפט
1

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשע"ח ,עמ' .689

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,
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[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה את שלמה איזקסון ,שופט עמית של בית
משפט שלום ,ליושב ראש ועדת שחרורים.
תוקף המינוי לשנתיים.
ט' בטבת התשע"ט ( 17בדצמבר )2018
(חמ -3-101ה)6
2

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ  ;198התשע"ד ,עמ' .326

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (32א)( )1לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון,
אני מאריכה 2את מינוים של שופטי בית משפט השלום הרשומים
מטה ,ליושבי ראש בוועדות שחרורים:
אדריס נעמן

מינוי יושב ראש ועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-

1

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשע"ח ,עמ' .689

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים

1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשע"ח ,עמ' .689
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

בתוקף סמכותי לפי סעיף (32א)( )1לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-ולפי סעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,21984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון,
אני ממנה את חיותה כוחן ,שופטת בקצבה של בית משפט שלום,
ליושבת ראש ועדת שחרורים.
תוקף המינוי לשנתיים.
ז' בכסלו התשע"ט ( 15בנובמבר )2018
(חמ -3-101ה)6

1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשע"ח ,עמ' .689
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי רשות מוסמכת
לפי פקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט1979-
בתוקף סמכותי 1לפי ההגדרה "רשות מוסמכת" שבסעיף 1
לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט ,21979-אני
ממנה את בעלי התפקידים שלהלן במשרד הבריאות להיות
רשות מוסמכת לעניין הפקודה האמורה:
1
2

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשע"ח ,עמ' .689
י"פ התשע"ז ,עמ' .6556

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-

תוקף המינוי לשנתיים.
י"ג בכסלו התשע"ט ( 21בנובמבר )2018
(חמ -3-101ה)6

יפעת מישורי

סאמר ח'טיב

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (32א)( )1לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א 12001-ולפי סעיף  16לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה את זיוה הדסי הרמן ,שופטת בקצבה של בית
משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת שחרורים.

רגד זועבי

שאדן נאשף-אבו אחמד

ז' בכסלו התשע"ט ( 15בנובמבר )2018
(חמ -3-101ה)6

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-

תוקף המינוי לשנתיים.

אפרת רבהון

מנאל חליחל-דיאב.

2

ז' בכסלו התשע"ט ( 15בנובמבר )2018
(חמ -3-101ה)6

דניאל קירס

אפרת הלר

תוקף המינוי לשנתיים ,מיום י"ג בטבת התשע"ט ( 21בדצמבר
.)2018

1

בתוקף סמכותי לפי סעיף (32א)( )1לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון,
אני ממנה את ליאת שמיר הירש ,שופטת של בית משפט שלום,
ליושבת ראש ועדת שחרורים.

עינב גולומב

ברכה לכמן

תוקף המינוי לשנתיים.

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשע"ח ,עמ' .689

רים נדאף

אלעד טל
אוסילה אבו אסעד

מיכל ברלינר לוי רבקה איזנברג

בתוקף סמכותי לפי סעיף (32א)( )1לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון,
אני ממנה את עדו כפכפי ,שופט של בית משפט שלום ,ליושב
ראש ועדת שחרורים.
ז' בכסלו התשע"ט ( 15בנובמבר )2018
(חמ -3-101ה)6

יוסף סוהיל

י"פ התשי"ג ,עמ' .173
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .825
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מינוי חבר בוועדת אבחון

( )1מנהל מערך הרוקחות והאכיפה;
( )2סגן מנהל מערך הרוקחות והאכיפה;
( )3מנהלת המכון לביקורות ותקינה של חומרי רפואה וסגנית
מנהל מערך הרוקחות והאכיפה;
( )4מנהל המחלקה לייבוא פרמצבטיקה וסמים ,מערך הרוקחות
והאכיפה;
( )5רכז נושא ארצי (רשות מוסמכת לייבוא) ,המחלקה לייבוא
פרמצבטיקה וסמים;
( )6מנהל אגף אבזרים ומכשירים רפואיים;
( )7ממונה על ייבוא באגף אבזרים ומכשירים רפואיים;
( )8רכז ארצי לפיקוח ובקרה על בנקי דם ,תאים ורקמות;
( )9סגן מנהל האגף ומנהל גידול ,ייצור והפצה ,האגף לפיקוח
והסדרת מערך הקנביס הרפואי;

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-ולאחר
התייעצות עם שר הבריאות ,אני ממנה את ד"ר לוצ'יאן מוסקוביץ,
מספר רישוי  ,19531מס' מומחיות בפסיכיאטריה  ,13493רופא
מומחה בפסיכיאטריה ,לחבר בוועדת אבחון במחוז מרכז ,לעניין
החוק האמור.
החבר האמור יכהן גם כממלא מקום ,על פי הצורך ,במחוזות
צפון ,דרום וירושלים.
י' בטבת התשע"ט ( 18בדצמבר )2018
(חמ -3-228ה)4

( )10עוזרת למנהל מערך הרוקחות והאכיפה.
מינוי קודם לרשות מוסמכת - 3בטל.
ג' בכסלו התשע"ט ( 11בנובמבר )2018
(חמ -3-144ה)1

1

בנימין נתניהו
שר הבריאות
3

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

י"פ התשע"ג ,עמ' .2926

הסמכת מנהל
לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג1973-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת הסמים המסוכנים
[נוסח חדש] ,התשל"ג( 11973-להלן  -הפקודה) ,אני מסמיך
כל אחד מעובדי משרד הבריאות המפורטים להלן למנהל,
לעניין סמכויותי לפי סעיפים  5עד  13 ,7ו– 26לפקודה ולעניין
סמכויותיי לפי תקנות הסמים המסוכנים ,התש"ם ,21979-למעט
תקנה  13לתקנות האמורות:
( )1מנהל מערך הרוקחות והאכיפה;
( )2סגן מנהל מערך הרוקחות והאכיפה;

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הסעד (טיפול באנשים
עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט ,11969-ולאחר
התייעצות עם שר הבריאות ,אני ממנה את ד"ר אנדרי וולביץ',
מספר רישוי  ,137808מס' מומחיות ברפואת ילדים  ,1-28773רופא
ילדים ,לחבר בוועדת אבחון במחוז מרכז ובמחוז הצפון ,לעניין
החוק האמור.
החבר האמור יכהן גם כממלא מקום ,על פי הצורך ,במחוזות
ירושלים והדרום.
י' בטבת התשע"ט ( 18בדצמבר )2018
(חמ -3-228ה)4

( )3מנהלת המכון לביקורות ותקינה של חומרי רפואה וסגנית
מנהלת מערך הרוקחות והאכיפה;
( )4מנהל המחלקה לייבוא פרמצבטיקה וסמים ,מערך הרוקחות
והאכיפה;

1

( )5סגן מנהל האגף ומנהל גידול ,ייצור והפצה ,האגף לפיקוח
והסדרת מערך הקנביס הרפואי;
( )6רכז נושא ארצי (רשות מוסמכת לייבוא) ,המחלקה לייבוא
פרמצבטיקה וסמים.
הסמכת מנהל קודמת 3שפורסמה  -בטלה.
כ"ח בחשוון התשע"ח ( 5בנובמבר )2018
(חמ -3-1011ה)1
משה בר–סימן טוב
המנהל הכללי
של משרד הבריאות
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,27עמ' .526
 2ק"ת התש"ם ,עמ'  ;180התשנ"ז ,עמ' .53
 3י"פ התשע"ג ,עמ' .3451
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חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;132התשע"ז ,עמ' .330

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

הודעה על עדכון סכום לעניין ניהול ללא צו ניהול
לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל"ח1978-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (7ב) לחוק האפוטרופוס הכללי,
התשל"ח( 11978-להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי עקב שינוי
המדד כאמור בסעיף (7ב) לחוק ,התעדכן הסכום הנקוב בסעיף
(7א) לחוק ומיום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר  )2019הוא 51,050
שקלים חדשים.
א' בשבט התשע"ט ( 7בינואר )2019
(חמ )3-4767

1

סיגל יעקבי
האפוטרופסה הכללית
ס"ח התשל"ח ,עמ'  ;61התשע"ג ,עמ'  ;121י"פ התשע"ח,
עמ' .4193

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,
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הסמכה לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי תקנות רישום ציוד הנדסי ,התשי"ט1959-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "רשם" שבתקנה  1לתקנות
רישום ציוד הנדסי ,התשי"ט ,11959-אני מסמיכה את יבואני
הציוד כמפורט להלן ,לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי שהם
ייבאו ולקבוע לו מספר רישוי:

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום ח' בשבט התשע"ט
( 14בינואר  ,)2019בתיק בד"מ  ,038/2016החליט להטיל על
עו"ד עלי סואעד ,רישיון מס'  ,28536עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשר שנים.

שי מגן מלגזות בע"מ ,ח"פ ;51-196808-3
ר.ט .כהן  2004בע"מ ,ח"פ ;51-349331-2
גד-אל ציוד תברואה בע"מ ,ח"פ .51-071527-9
תוקף ההסמכה עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר .)2019
י"א בשבט התשע"ט ( 17בינואר )2019
(חמ -3-312ה)1

1

לאה מאושר
רשמת ציוד הנדסי
ק"ת התשי"ט ,עמ'  ;1175התשע"א ,עמ' .1316

תוקף ההשעיה מיום ח' בשבט התשע"ט ( 14בינואר )2019
עד יום כ"ו בטבת התשפ"ט ( 13בינואר .)2029
ח' בשבט התשע"ט ( 14בינואר )2019
(חמ )3-94

1

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום י"ט בטבת התשע"ט (27
בדצמבר  ,)2018בתיק בד"א  ,040/2018החליט להטיל על עורך
דין חליל מסאלחה ,רישיון מס'  ,70101עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודשיים.
תוקף ההשעיה מיום ט' בשבט התשע"ט ( 15בינואר )2019
עד יום ז' באדר ב' התשע"ט ( 14במרס .)2019

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (78ב) לחוק לשכת עורכי
הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט המחוזי בירושלים,
בשבתו ביום י"ח בטבת התשע"ט ( 26בדצמבר  ,)2018בתיק
עמל"א ( 26643-08-17בד"א  ,)19/17החליט להטיל על עורך דין
צבי רוזנטל ,רישיון מס'  ,57566עונש של השעיה זמנית מעיסוק
במקצוע עריכת הדין ,מיום י' בשבט התשע"ט ( 16בינואר .)2019
י' בשבט התשע"ט ( 16בינואר )2019
(חמ )3-94

ט' בשבט התשע"ט ( 15בינואר )2019
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

1

אורי קינן
ממלא מקום ראש לשכת
עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ח' בשבט התשע"ט
( 14בינואר  ,)2019בתיק בד"מ  ,050/2018החליט להטיל על
מוחמד עאבד ,רישיון מס'  ,25991עונש של הוצאה מן הלשכה,
מיום ח' בשבט התשע"ט ( 14בינואר .)2019

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (78ג) לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ז' בשבט התשע"ט
( 13בינואר  ,)2019בתיק בד"מ  ,055/2018החליט להטיל על עו"ד
תמר בן אלי ,רישיון מס'  ,44675עונש של השעיה זמנית מעיסוק
במקצוע עריכת הדין ,מיום ז' בשבט התשע"ט ( 13בינואר
 )2019ועד למתן פסק דין חלוט בעניין מושא כתב האישום
ת"פ .64380-11-18

י"א בשבט התשע"ט ( 17בינואר )2019
(חמ )3-94

י"ד בשבט התשע"ט ( 20בינואר )2019
(חמ )3-94

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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הודעה על בחירתם של חברי ועדת המשנה לתכנון
ולבנייה הרצליה-כפר שמריהו

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ח' בשבט התשע"ט (14
בינואר  ,)2019בתיק בד"א  ,030/2018החליט להטיל על רחאב
שירין עיסאוי ,רישיון מס'  ,39755עונש של הוצאה מן הלשכה,
מיום ח' בשבט התשע"ט ( 14בינואר .)2019
ח' בשבט התשע"ט ( 9בינואר )2019
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה על בחירתם של חברי הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה הרצליה-כפר שמריהו
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיפים (19א 21 ,)1ו– 22לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-נבחרו הרשומים מטה לחברים בוועדה
המרחבית לתכנון ולבנייה הרצליה-כפר שמריהו:
משה פדלון  -יושב ראש;
צבי וייס  -ממלא מקום היושב ראש
עפרה בל
איתי צור
עופר לוי
יהונתן יסעור
ירון עולמי
אלעד צדיקוב
משה ועקנין
מאיה כץ
דנה אורן
תמר גרוסמן

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיפים (19א 21 ,)2()1ו– 22לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-נבחרו הרשומים מטה לחברים בוועדת המשנה
לתכנון ולבנייה הרצליה-כפר שמריהו:
משה פדלון  -יושב ראש
צבי וייס  -ממלא מקום היושב ראש
מאיה כץ
דנה אורן
איל פביאן
יהונתן יסעור
סרג' קורשיא  -נציג כפר שמריהו.
כ"ו בכסלו התשע"ט ( 4בדצמבר )2018
(חמ -3-7ה)3

1

משה פדלון
ראש עיריית הרצליה
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ו ,עמ'  ;110התשע"ח ,עמ'
.244

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיעה כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' 60138
ים תיכון (תל אביב) ,הוצג היום ,למשך  30ימים ,לעיון בלשכת
פקידת הסדר המקרקעין מחוזות תל אביב והמרכז ,דרך מנחם
בגין  ,125קריית הממשלה ,קומה  ,7תל אביב ,בעיריית תל אביב,
אגף הנכסים ,ובלשכת הממונה על מחוז המרכז ,משרד הפנים
קריית הממשלה ,תל אביב.
י"ד בשבט התשע"ט ( 20בינואר )2019
תמר אריאל-זילברברג
פקידת הסדר ומפקחת על רישום
המקרקעין מחוזות תל אביב והמרכז

דנה אורן ינאי
רונן וסרמן
יריב פישר
יוסי קוממי
איל פביאן
סרג' קורשיא  -נציג כפר שמריהו.
כ"ו בכסלו התשע"ט ( 4בדצמבר )2018
(חמ -3-7ה)3

1

משה פדלון
ראש עיריית הרצליה
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ו ,עמ'  ;110התשע"ח ,עמ'
.244

6 970

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' ,60051
 60056 ,60053 ,60052ים תיכון נפת חיפה ,הוצגו היום ,למשך 30
ימים ,לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין מחוזות תל אביב
והמרכז ,דרך מנחם בגין  ,125קריית הממשלה ,קומה  ,7תל
אביב ,בעיריית חיפה ,אגף הנכסים ,ובלשכת הממונה על מחוז
חיפה ,שד' פלי"ם  ,15חיפה.
י"ד בשבט התשע"ט ( 20בינואר )2019
תמר אריאל-זילברברג
פקידת הסדר ומפקחת על רישום
המקרקעין מחוזות תל אביב והמרכז

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,
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הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית למחוז
מרכז תמ"מ  - 37 /21 /3אזור נופש מטרופוליני
גבעות הכורכר

נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר האינטרנט של מינהל
התכנון בכתובת.http://www.iplan.gov.il:

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-כי במשרדי הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ובמינהל התכנון בירושלים ,הופקד
שינוי מס'  37לתכנית המיתאר המחוזית ,מחוז מרכז ,תמ"מ
 :21 /3אזור נופש מטרופוליני גבעות הכורכר.המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה מס'  618מיום כ"ב
בסיוון התשע"ח ( 5ביוני  )2018והחליטה על הפקדתה.
מטרת התכנית :תכנון כולל לשטח המיועד לאזור נופש
מטרופוליני בשלמותו ,בהתאם להוראות סעיף  7.6.2לתכנית
הראשית.
מקום התכנית :מחוז :מרכז; מרחב תכנון מקומי :רחובות,
נס ציונה ,שורקות; רשות מקומית :רחובות ,נס ציונה ,גן רווה.
גושים.3752 ,3768 ,3754 :
חלקי גושים,3766 ,3751 ,3750 ,3645 ,3650 ,3649 ,3646 ,2662 :
.3749 ,3852 ,3853 ,3850 ,3848 ,3771 ,3770 ,3769 ,3767 ,3755 ,3753
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר,
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית,
או מהנדס ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום
התכנית או גובל אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי
כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה
כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי
שאושר לפי סעיף  )3(100לחוק ,ושיש לו עניין ציבורי בתכנית
וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים בתוך  60ימים מהיום
שפורסמה הודעה זו בעיתונות ,להגיש התנגדות למזכיר
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד ,לכתובת:
מינהל התכנון ,רח' בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים,
ועותק למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ,מחוז מרכז
 ,רח' הרצל  ,91ת"ד  ,150רמלה  .72430הפנייה תהיה בכתב
ב– 3עותקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים (כתובת ,טלפון,
פקס ,טלפון נייד ,דואר אלקטרוני) .ההתנגדות תהיה מנומקת
ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת;
התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק
או על פיו.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז מרכז ,רח' הרצל  ,91ת"ד
 ,150רמלה  ,72430טל'  ,08-9788404ובארכיב מינהל התכנון,
רחוב בית בדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים ,טל' 074-7578137
וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום מראש .מידע
      
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
2

סרוק לצפייה במסמכים
ט"ו בטבת התשע"ט ( 23בדצמבר )2018
(חמ -3-697ה)5
       זאב בילסקי
      יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 64712-12-18
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת הכדורסל אליצור אשקלון ,ע"ר
.58-043274-8
המבקשים .1 :רועי גיל .2 .עדי אוחנה .3 .מוריס אמסלם.
 .4סמדר שונטל אמסלם .5 .גולן אמסלם .6 .אבישר מרציאנו ,ע"י
ב"כ עו"ד שניאור קטשוילי ו/או מי ממשרדו ,מרח' ז'בוטינסקי
 ,8ת"ד ( 1337קניון הקריה ,קומה  ,)1קריית מלאכי  ,83035טל'
 ,08-6717660פקס' .08-67177661
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.12.2018הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  28.2.2019בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של העמותה 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 מ– 14ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שניאור קטשוילי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 50284-12-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סטודיו תות בע"מ ,ח"פ ,51-503394-2
והמבקשים :צביקה גופמן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מיה לוי,
מרח' אריה רגב  ,5נתניה ,ת"ד .8802
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.12.2018הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 20.2.2019בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,12.00
ביום .10.2.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיה לוי ,עו"ד
באת כוח המבקשים

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודות שיתופיות
( )1הואיל וביום  23.10.2011ניתן צו לפירוק האגודה קבוצת
מגדלי ירקות ברמות השבים אגודה שיתופית בע"מ ,מס'
אגודה  ,57-001197-3וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,6319התשע"ב ,עמ'  ,646והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,23.1.2019ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )2הואיל וביום  26.2.2018ניתן צו לפירוק האגודה גבעת שמעון
 אגודה שיתופית חקלאית לענבי ייצוא בע"מ ,מס' אגודה ,57-002011-5וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,7719
התשע"ח ,עמ'  ,5922והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,23.1.2019ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
( )3הואיל וביום  10.10.2016ניתן צו לפירוק האגודה אבוקדו
העמק  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-002588-2וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,7373
התשע"ז ,עמ'  ,546והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,23.1.2019ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.

( )4הואיל וביום  19.6.2018ניתן צו לפירוק האגודה חקלאי איל
וצור נתן  -אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-003308-4וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,7865
התשע"ח ,עמ'  ,9477והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,24.1.2019ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
( )5הואיל וביום  21.12.2017ניתן צו לפירוק האגודה קוטלב
חניתה ציפויים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס'
אגודה  ,57-003863-8וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,7657התשע"ח ,עמ'  ,3749והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,23.1.2019ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )6הואיל וביום  26.2.2018ניתן צו לפירוק האגודה האסם
 אגודה שיתופית בע"מ ,מס' אגודה  ,57-005967-5וצוזה פורסם בילקוט הפרסומים  ,7719התשע"ח ,עמ' ,5922
והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,23.1.2019ניתנת
בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.
י"ז בשבט התשע"ט ( 23בינואר )2019
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ג'.תורכי בע"מ
(ח"פ )513895235
(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  ,20/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תורכי
תורכי ,מרח' שעב  ,1שעב ,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 ,20/03/2019
בשעה  ,16:00אצל עו"ד אוסאמה חרבגי ,רח' החיטה  ,9נצרת
עילית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
תורכי תורכי ,מפרק
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ולנסאם בע"מ

ניו וואן

(ח"פ )514262120

(ח"פ )513981258

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי
שוורצבלט ,מרח' פרופ רקח  ,1ירושלים ,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  ,24/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדם
נגר ,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 ,14/03/2019
בשעה  ,09:00אצל ון ליר ,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 ,24/03/2019
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.

שלומי שוורצבלט ,מפרק

אדם נגר ,מפרק

מ.י .מיה השקעות בע"מ

אי.סי.ג'י .אינטרנשיונל קונסלטינג גרופ בע"מ

(ח"פ )513915504

(ח"פ )514079581

(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  ,23/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישי
ונונו ,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  ,21/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי
זהבי ,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 ,24/03/2019
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 ,21/03/2019
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.

ישי ונונו ,מפרק

עדי זהבי ,מפרק
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גי-טק אינווטיב בע"מ

ב.ש..ל .פיתוח תוכניות וניהול בע"מ

(ח"פ )513592204

(ח"פ )514176643

(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  ,20/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון
יצחקי ,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  ,17/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן
הורוביץ ,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 ,20/03/2019
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 ,17/03/2019
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.

גדעון יצחקי ,מפרק

רונן הורוביץ ,מפרק

וילס  2גו בע"מ

LENS COLOURS PRODUCTIONS LTD

(ח"פ )513131136

(ח"פ )513026005

(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  ,09/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
בלייברג ,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  ,17/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר
לוי ,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 ,13/03/2019
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 ,17/03/2019
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 בלייברג ,מפרק

יאיר לוי ,מפרק
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ישראל גישין בע"מ

מ.ס.א סינרגיה בע"מ

(ח"פ )510458508

(ח"פ )514152677

(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  ,25/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סטנלי
פינקלשטיין ,מרח' צמרות  ,8הרצליה ,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  ,27/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה
רוטשילד ,מרח' הרא''ה  ,6רמת גן ,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 ,14/03/2019
בשעה  ,09:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30/05/2019
בשעה  ,08:00אצל 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.

סטנלי פינקלשטיין ,מפרק

רבקה רוטשילד ,עו"ד ,מפרקת

א.ס .טרייד אין בע"מ

גוילי אבי חברה קבלנית לבנין ולהשקעות בע"מ

(ח"פ )513889857

(ח"פ )513925578

(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  ,24/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיורא
רחמילביץ ,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  ,23/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי
גוילי ,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 ,24/03/2019
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 ,24/03/2019
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.

גיורא רחמילביץ ,מפרק

אבי גוילי ,מפרק
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נ .וידר יזמות בע"מ

שחף שירותי הסעות בע"מ

(ח"פ )514764794

(ח"פ )513000679

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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  ,24/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל
וידר ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרקת 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  ,23/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ישראל פולק ,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 המפרקת הנ"ל.

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24/03/2019
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24/03/2019
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.

יעל וידר ,מפרקת

ישראל פולק ,מפרק

איי.אמ.אי .מחשבים וציוד הקפי בע"מ

אפקטיב אנג'לס בע"מ

(ח"פ )512376666

(ח"פ )514985977

(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  ,24/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן
מימרן ,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  ,20/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל
משה חשין ,מרח' בובליק  ,3תל–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.

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24/03/2019
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 ,31/03/2019
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.

עידן מימרן ,מפרק

יואל משה חשין ,מפרק
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ציון איוונטס בע"מ

סאלודוס בע''מ

(ח"פ )513935866

(ח"פ )515813194

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שלי הופמן פרץ ,מרח' סוקולוב  ,2/92רמת גן  ,5257101למפרקת
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  ,30/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוז
מילמן ,מרח' יפתח הגלעדי  ,10אשקלון ,למפרק 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 ,20/05/2019
בשעה  ,10:30אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,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 ,13/03/2019
בשעה  ,10:00אצל עו''ד אורנה כלב ,רח' כצנלסון  ,13אשקלון,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
עוז מילמן ,מפרק

שלי הופמן פרץ ,עו"ד ,מפרקת

נובל פיקוח הנדסי בע"מ

אבנרי שלטים בע"מ

(ח"פ )515281996

(ח"פ )512603861

(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  ,23/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נרי
אבנר ברדוגו ,מרח' הנשיא  ,1לוד ,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 ,30/04/2019
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.
נרי אבנר ברדוגו ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,

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  ,23/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבי טל ,מרח' מעלה השחרור  ,17חיפה ,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 ,23/06/2019
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.
אבי טל ,עו"ד ,מפרק
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הילית אורלי בע"מ

הדר לטף דידקט בע"מ

(ח"פ )513880005

(ח"פ )514920412

(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  ,27/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן
שכטר ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דיב
כהן הרצל ,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 ,27/03/2019
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 ,22/03/2019
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.

דן שכטר ,מפרק

דיב כהן הרצל ,מפרק

עדן נוי שיווק בע"מ

שגי פוד  -טק בע"מ

(ח"פ )513916106

(ח"פ )513949669

(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  ,24/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פדי
אלבז ,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  ,27/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יהונתן פאול שגי ,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 ,24/03/2019
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 ,27/03/2019
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.

פדי אלבז ,מפרק

יהונתן פאול שגי ,מפרק
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דרור חכמון בע"מ

ד.ק .כלי עבודה בע"מ

(ח"פ )513909523

(ח"פ )511928210

(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  ,27/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור
חכמון ,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  ,28/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן
אלון ,מרח' המפלסים  ,17פתח תקווה  ,4951447למפרק 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 ,27/03/2019
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 ,17/03/2019
בשעה  ,16:00אצל נשיץ ,ברנדס אמיר ושות' ,עורכי דין ,רח'
תובל  ,5תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור חכמון ,מפרק

רן אלון ,מפרק

בי .אר .פרוייקטים וייזום בע"מ

פ.ר .דאטא סרבינג ( )2013בע"מ

(ח"פ )514433515

(ח"פ )514923945

(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  ,31/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן
בוקובזה ,מרח' צורן  ,73שוהם ,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  ,23/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יהונתן חיים דיין ,מרח' הכיכר  ,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.

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  ,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 ,14/03/2019
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.

רונן בוקובזה ,מפרק

יהונתן חיים דיין ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,
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ביידנר שירותי עיניים בע"מ

צינור ופרח מסחר ( )1992בע"מ

(ח"פ )513288845

(ח"פ )511706558

(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  ,23/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נזמי אבו סהיבאן ,מרח' קרן היסוד  ,9/16באר שבע ,4849605
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  ,31/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעם
הנקין ,מרח' נחליאלי  ,38הוד 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 ,20/06/2019
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.

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 ,01/05/2019
בשעה  ,10:30אצל בלס ,יוקל ,פרובק ,רואי חשבון ,רח' דרך בגין
 ,88הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעם הנקין ,מפרק

נזמי אבו סהיבאן ,עו"ד ,מפרק

רויאל ספורט ימי בע"מ

(ח"פ )514782952

(ח"פ )514072537

(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  ,27/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עודד מל ,מרח' אנפה  ,1אילת ,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 ,28/05/2019
בשעה  ,10:30אצל 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.
עודד מל ,עו"ד ,מפרק

6 980

לוינסון נכסים צ.ד .בע"מ

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  ,29/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17/03/2019
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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2019-000102, received on -30/01/2019 ,

אלאיאם בע"מ

ח.י.בטחון הדדי ( )2010בע"מ

(ח"פ )513042531

(ח"פ )514512524

(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  ,20/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבילי
פייסל ,מרח' שד הנשיא  ,60חיפה ,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  ,28/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה
חבה ,מרח' גורן  ,7זכרון 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 ,15/03/2019
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 ,15/03/2019
בשעה  ,16:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

גבילי פייסל ,מפרק

יהודה חבה ,מפרק

י.א .אוחנה אינטרנשיונל בע"מ

אלקטרו סלטי עלי בע"מ

(ח"פ )512038993

(ח"פ )512753245

(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  ,28/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
אוחנה ,מרח' הנמר  ,9ירושלים ,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  ,28/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מוחמד שחאדה ,מרח' החיטה  ,9נצרת 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.

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 ,16/06/2019
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 ,20/03/2019
בשעה  ,16:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

יוסף אוחנה ,מפרק

מוחמד שחאדה ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,
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דו איט בטר בע"מ

מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,01/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם
תורן ,מרח' דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

(ח"פ )515482966
(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  ,29/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל בר
לב ואנדלפט ,מרח' משמר איילון  ,41משמר איילון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/03/2019
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.
רפאל בר לב ואנדלפט ,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.
רם תורן ,עו"ד ,מפרק

מ .שייניס החזקות בע"מ
(ח"פ )513248658
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,20/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלון ברקוביץ סאסו ,מרח' בעלי מלאכה  ,97נתיבות ,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.

קומידה פרימוס בע"מ
(ח"פ )515478378
(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רז
כהן ,מרח' נורדאו  ,6כפר 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.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,12/11/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דנה
קרטיש ,מרח' גדעון  ,2חיפה ,למפרקת החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/03/2019
בשעה  ,09:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

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

רז כהן ,מפרק

מונטאג' סקייליף פאקג'ינג בע"מ
(ח"פ )515867356

(ח"פ )515103174
(בפירוק מרצון)

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

לוג'יק ביו טרפיוטיקס מחקר בע"מ
(ח"פ )515388817

(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
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
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מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,23/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רון
אהרן זבידה ,מרח' הדוגית  ,15ראשון לציון ,למפרק החברה.

מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,29/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל
רכניץ ,מרח' היצירה  ,3רמת גן  ,52521למפרק 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.

רון אהרן זבידה ,עו"ד ,מפרק

טל רכניץ ,עו"ד ,מפרק

בשן מתכות והשקעות בע"מ

מ.מ .ניהול פרויקטים ואדריכלות פנים בע"מ

(ח"פ )511019721

(ח"פ )512279225

(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 ,24/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אהוד בר נוי ,מרח' המקצוע  ,9תל–אביב-יפו  ,6777209למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,27/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסף שמרת ,מרח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

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

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.
אסף שמרת ,עו"ד ,מפרק

אהוד בר נוי ,עו"ד ,מפרק

דרי נוי ( )1982חברה קבלנית לבנין והשקעות בע"מ

קיסמט בי בע"מ

(ח"פ )510954928

(ח"פ )514976984

(בפירוק מרצון)

(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 ,28/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
בחיר סבן ,מרח' אחוזה  ,83רעננה ,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.

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 ,28/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון
חסון ,מרח' בלפור  ,28פתח תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורון חסון ,מפרק

בחיר סבן ,עו"ד ,מפרק

דרי נוי  1990בע"מ

אניקלאוד בע"מ

(ח"פ )511500837

(ח"פ )515575652

(בפירוק מרצון)

(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

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,
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החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,28/01/2019
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון
חסון ,מרח' בלפור  ,28פתח תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורון חסון ,מפרק

מאמא חמיסה בע"מ
(ח"פ )514004977

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

אופתוקר בע"מ
(ח"פ )513446096
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

(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 ,28/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאורה
סימון ,מרח' ערבה  ,30עומר ,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.
ליאורה סימון ,מפרקת

נווה יובל נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )514143338
(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 ,29/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אינה
לוזנסקי ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,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.
אינה לוזנסקי ,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 ,28/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית
לוינגר ,מרח' יפו  ,216ירושלים ,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.
רונית לוינגר ,מפרקת

א.א .לוז ניהול והשקעות בע"מ
(ח"פ )513705855
(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 ,29/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנה
לוזנסקי ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,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.
אנה לוזנסקי ,מפרקת

מקנרו בע"מ

מ.ש.י וילונות הורן ( )2001בע"מ

(ח"פ )515041473

(ח"פ )513179903

(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 ,29/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
הורן ,מרח' המלאכה  ,13לוד ,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  ,28/01/2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף ארליך ,מרח'
מרכז בעלי מלאכה  ,25תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,
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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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסף ארליך ,מפרק

בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
ורן ויסטנצקי ,עו"ד ,מפרק

אינטליסיב בע"מ
(ח"פ )514599596
(בפירוק מרצון)

ארייזן  1השקעות בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(ח"פ )515822583
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,20/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
סטיבן קרייג ברלוביץ ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
סטיבן קרייג ברלוביץ ,עו"ד ,מפרק

נכסי ברזל נדל"ן והשקעות בע"מ
(ח"פ )513944272

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17/04/2019בשעה  ,16:00במשרדי המפרק ,רח'
נהרדעא  ,5תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שמואל שמואלי ,מפרק

חלקה  116בגוש  6048בע"מ
(ח"פ )510394042
(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  ,28/03/2019בשעה  ,12:00אצל עו"ד דב ברייער,
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.

(בפירוק מרצון)

יעקב ברנר ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,27/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
גבסו ,מרח' שד' העצמאות  ,57בת ים ,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 גבסו ,מפרק

כ.ש.כ .כלים שלובים כל מיני דברים יפים בע"מ

לוסי פז נכסים בע"מ
(ח"פ )512196908
(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  ,14/03/2019בשעה  ,11:00אצל שטיינמץ ,הרינג,
גורמן ושות' ,רח' לינקולן  ,20תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
תומר אלטמן ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )512088279

מרדכי פז נכסים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )512196890

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  ,27/03/2019בשעה  ,10:00במשרדי גולדפרב
זליגמן ושות' ,רח' יגאל אלון  ,98תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14/03/2019בשעה  ,09:00אצל שטיינמץ ,הרינג,
גורמן ושות' ,רח' לינקולן  ,20תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
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סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

שמאי  ,15ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

תומר אלטמן ,עו"ד ,מפרק

פאני יהלום ,עו"ד ,מפרקת

תקשוב גלובל תקשורת בע"מ

שר-אל  -משרד עורכי דין ונוטריון בע"מ

(ח"פ )513740837

(ח"פ )513311498

(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  ,17/03/2019בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
המלאכה  ,14נתניה ,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  ,17/03/2019בשעה  ,12:00אצל המפרקת ,רח'
שמאי  ,15ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נפתלי יניב מטלס ,עו"ד ,מפרק

פאני יהלום ,עו"ד ,מפרקת

אקסטרים מדיה בע"מ

אבירם שירותים משפטיים

(ח"פ )514881804

(ח"פ )513253823

(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  ,14/03/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
יגאל אלון  ,88תל–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  ,17/03/2019בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
ששת הימים  ,30בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

רויטל אבירם רבינוביץ ,מפרקת

חדר אוכל בע"מ

בי וואן ספורט בע"מ

(ח"פ )512729013

(ח"פ )515690790

(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  ,17/03/2019בשעה  ,12:00במסעדת אסיה
מוניקה ,רח' הרקון  ,2מתחם שרונים ,הוד השרון ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17/03/2019בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
יצחק רבין  ,16קריית אונו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ארז חיים לוקוב ,מפרק

דניאל זך ,מפרק

א.א.א שיווק ביצים בע"מ

(ח"פ )513844530

(ח"פ )514743764

(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  ,17/03/2019בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח'

6 986

טלמון יזמות ובניה בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17/03/2019בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
דיזנגוף  ,3תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אלי טלמון ,מפרק

מיתר  -השקעות ,סחר ומחקר במזרח התיכון בע"מ
(ח"פ )511973992
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17/03/2019בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח'
הבשור  ,170שוהם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ניראון משה חשאי ,מפרק

ארגון הגג של בעלי ונהגי המוניות בישראל בע"מ
(ח"פ )514509793
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17/03/2019בשעה  ,10:00באיגוד נהגי המוניות,
רח' המרכבה  ,19חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יהודה בר אור ,מפרק

שהתכנסה ביום  ,03/01/2019התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד אסף ימיני ,משד' ויצמן ,24
נתניה ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסף ימיני ,עו"ד ,מפרק

מסטר בלאסט  2014בע"מ
(ח"פ )515053718

הודעה על חזרה מפירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המנין של החברה הנ"ל שנתכנסה ביום ,28/01/2019
התקבלה החלטה מיוחדת על ביטול ההחלטה הקודמת של
החברה מיום  25/01/2015על פירוק מרצון ועל מינויו של אליהו
אביעד למפרק החברה ,וכן הוחלט להחזיר את מלוא סמכויות
הניהול של החברה לידי המנהל ,יוסי אוחנה ,כך שחתימתו של
יוסף אוחנה בצירוף חותמת החברה תחייב את החברה לכל
דבר ועניין.
אלי אביטן ,עו"ד
בא כוח החברה

שירל מסחר ושרותים ( )1992בע"מ
(ח"פ )511731770

גי'.אס.פי גלובל ספורט פיפול בע"מ

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24/02/2019בשעה  10.00ברח' המלאכה
13ב ,לוד.

(ח"פ )515319135
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  321לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ובאסיפת הנושים שלה שהתכנסו ביום  ,29.1.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל זילברשטיין,
מרח' ישעיהו אברך  ,2תל–אביב-יפו  6900410למפרק 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.
דניאל זילברשטיין ,מפרק

אורות אליכין (ע"ר)
(ע"ר )580517944
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,

על סדר היום :החלטת החברה על פירוקה מרצון ואישור
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק על ידי הנושים.
שרגא מלטר ,דירקטור

י.ע .חדד החזקות בע"מ
(ח"פ )514697424

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  ,24/02/2019בשעה  10.00ברח' המלאכה
13ב ,לוד.
על סדר היום :החלטת החברה על פירוקה מרצון ואישור
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק על ידי הנושים.
יוסף חדד ,דירקטור
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גגות עילית בע"מ

היפודום סופטוור בע"מ

(ח"פ )513713644

(ח"פ )51-541073-6

הודעה על כינוס אסיפת נושים

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24/02/2019בשעה  10.00ברח' המלאכה
13ב ,לוד.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

על סדר היום :החלטת החברה על פירוקה מרצון ואישור
המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק על ידי הנושים.
אמיר בילו ,דירקטור

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.3.2019בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,משק  ,85מושב
ציפורי  ,1791000לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
הדר ברק ,עו"ד ,מפרקת

מימון שרונה יונטייד בע"מ
(ח"פ )51-543194-8

ווילז שיתוף בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-573320-2

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.3.2019בשעה  ,12.00במשרדי גולדמן ארליך אדלשטיין
אביגד ושות' ,רח' דרך אבא הלל  ,14רמת גן ,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

אורי אביגד ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2019בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח' דרך
מנחם בגין  ,44תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל זיידה ,רו"ח ,מפרק

ניהול נדל"ן שרונה בע"מ
(ח"פ )51-543141-9

ארקדיה טכנולוגיות 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  ,12.3.2019בשעה  ,12.00במשרדי גולדמן ארליך אדלשטיין
אביגד ושות' ,רח' דרך אבא הלל  ,14רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי אביגד ,עו"ד ,מפרק

ג'ובריין בע"מ
(ח"פ )51-507042-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.3.2019בשעה  ,10.00במשרדי תדמור לוי ושות' ,רח'
דרך מנחם בגין  ,132תל 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 )51-545020-3
(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  ,7.1.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טדי ברקוביץ',
מרח' אשכולות  ,4חיפה ,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 ,16.3.2019
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.
טדי ברקוביץ' ,מפרק

יועד גונן ,מפרק
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צדוק שירותים וטרינרים והדברה בע"מ
(ח"פ )51-436057-7
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את יואב צדוק ,מרח' הראל  ,1אשקלון ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.4.2019
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.
יואב צדוק ,מפרק

ביו-סק בע"מ
(ח"פ )51-467299-7

החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד ניר פרג' ,מרח' השרון  ,21תל–אביב-יפו
 ,6618511למפרק 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 ,5.5.2019
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ניר פרג' ,עו"ד ,מפרק

ארפי צנרת תעשייתית ()2004
(ח"פ )51-349249-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את מאיר ארפי ,מרח' סיגלון  ,2לוד ,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 ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד שלומי באשי ,מרח' דרך מנחם בגין ,148
תל אביב ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,9.5.2019
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.

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.

מאיר ארפי ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.4.2019
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שלומי באשי ,עו"ד ,מפרק

אינופל בע"מ
(ח"פ )51-377976-9

קולבי גלגל ירושלים ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-212931-3
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את שמואל אפוטה ,מרח' רבי עקיבא  ,8ירושלים,
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 ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.5.2019
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

(בפירוק מרצון)

ילקוט הפרסומים  ,8094כ"ד בשבט התשע"ט30.1.2019 ,
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סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמואל אפוטה ,מפרק

איון הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-510313-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.1.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מרגרט אבו רחמון ,מרח' בן עמי  ,55עכו ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.5.2019
בשעה  ,16.00אצל 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.
מרגרט אבו רחמון ,עו"ד ,מפרקת

ברנע אקסלוסיב טאצ' בע"מ
(ח"פ )51-356735-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.1.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל שפירא,
מרח' נורדאו  ,7נתניה ,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 ,15.5.2019
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' אורט  ,21נתניה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מיכאל שפירא ,מפרק
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עסקה ברוכה בע"מ
(ח"פ )51-444720-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.1.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלין בורוכוב,
מרח' ביאליק  ,40/30אשדוד ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.5.2019
בשעה  ,11.00במשרדי המפרקת ,רח' הציונות  ,23אשדוד ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אלין בורוכוב ,מפרקת

ולא מקס בע"מ
(ח"פ )51-348228-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16.1.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גיל בר–נתן ,מרח' אופנהיימר  ,7רחובות  ,76701למפרק 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 ,16.5.2019
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גיל בר–נתן ,עו"ד ,מפרק

אורנה עומרי בע"מ
(ח"פ )51-377390-3
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.1.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מאיר פוקס ,מרח' מנחם פלאוט  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.5.2019
בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מאיר פוקס ,עו"ד ,מפרק

אברהם מרטון בע"מ
(ח"פ )51-305471-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.1.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ציון יהודאי ,מרח' הרברט סמואל  ,44חדרה  ,38362למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.5.2019
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ציון יהודאי ,עו"ד ,מפרק

נורית אילן בע"מ
(ח"פ )51-277670-9
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את נורית יעקובי ,מרח' נורית  ,10שלומי ,2283200
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.5.2019
בשעה  ,14.00אצל 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.
נורית יעקובי ,מפרקת

י.ד.ר.ש פיצה פיצה בע"מ
(ח"פ )51-417120-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את צחי יצחק כהן ,מרח' דבורה ברון  ,1/13ראשון
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 ,20.5.2019
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.
צחי יצחק כהן ,מפרק

דני אשחר ניהול ויעוץ הנדסי בע"מ
(ח"פ )51-446118-5
(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  ,15.1.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל
אשחר ,מרח' מייש  ,8זכרון יעקב ,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 ,20.5.2019
בשעה  ,16.00אצל עו"ד שולמית אשבול ,רח' המייסדים ,76
זכרון יעקב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל אשחר ,מפרק
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

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

כתובת
שם החייב
עליזה שורתי אולסוונגר ,112
ירושלים
מיכאל זגורי מושב מטע 14
דב הוז ,8/10
ג'וליט
ירושלים
אלימלך
יפית בוהדנה גבע ,31/13
פרדס חנה כרכור
שכונת ורדה
עבדאללה
 ,22לוד
אלחן
 249אילת
מאוריסיו
לדר
 414/3אילת
אנבל צברי
פרץ
ביל"ו ,1
פרוספר
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