רשומות
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 26בספטמבר 2019
עמוד

הודעה על מתן פטור חד–פעמי ממכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 15126.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תיאומים לעניין מענק לאיש משמר הכנסת שסיים את שירותו לפי חוק משכן הכנסת ,רחבתו ומשמר הכנסת 15126. . . .
תיאומים לעניין השתתפות בשכר לימוד לפי החוק האמור 15127.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
הודעות מאת הציבור 15128.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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הודעה על מתן פטור חד–פעמי ממכרז
משרה

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ובהתאם להצעתה
של ועדת שירות המדינה מיום י"א באדר ב' התשע"ט ( 18במרס
( )2019החלטה מס'  ,)2109החליטה הממשלה לקבוע ,באופן חד–
פעמי ,כי החובה הקבועה בסעיף  19לחוק לא תחול על מינוי
למשרות במטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" במשרד
לשוויון חברתי המפורטות בנספח שלהלן ובלבד שהעובד נקלט
למשרה שבה הוא מכהן בהתאם להליך הקבוע בפסקה 11.983
לתקשי"ר (הליך איוש משרה זמנית).

12

מנהל/ת תחום
(פרויקטים
דיגיטליים)

40

42

מומחים 555 -

13

מנהל/ת תחום
פרויקטים
דיגיטליים (קידום
עסקים)

40

42

מומחים 555 -

14

מנהל/ת תחום
פרויקטים
דיגיטליים (הון
אנושי)

40

42

מומחים 555 -

נספח  -רשימת המשרות
משרה

1

מתח דרגות
מ-עד

דירוג

מתח דרגות
מ-עד

דירוג

15

מנהל/ת תחום
פרויקטים
דיגיטליים
(פיננסים)

40

42

מומחים 555 -

16

מנהל/ת תחום
פרויקטים
דיגיטליים (דאטה
ואנליטיקס)

40

42

מומחים 555 -

17

מנהל/ת תחום
(אוריינות ויישום)

18

מנהל/ת תחום
פרויקטים
דיגיטליים (קידום
עסקים)

1

ראש מטה התיאום 43
(ישראל דיגיטלית)

45

 557חוזה אישי
 -חדש

2

ממונה (יעוץ
משפטי) מטה
ישראל דיגיטלית

א2

א4

 987משפטנים -
חדש

3

סגנ/ית
(טכנולוגיה)
ישראל דיגיטלית

42

44

 557חוזה אישי
 -חדש

4

ראש אגף בכיר
(כלכלה)

42

44

 557חוזה אישי
 -חדש

5

ס .ראש מטה
ישראל דיגיטלית
(השכלה ויישום)

42

44

 569ס' בכיר לא
מוביל

6

סגן ר' מטה
ישראל דיגיטלית,
ראש צוות
טרנספורמציה

41

43

מומחים 555 -

7

מנהל/ת תחום
בכיר/ה (מוביל
ת .דיגיטלית
משפטים)

41

43

מומחים 555 -

8

מנהל/ת תחום
בכיר/ה (מוביל ת.
דיגיטלית רשות
המיסים)

41

43

מומחים 555 -

9

מנהל/ת תחום
בכיר/ה (מוביל ת.
דיגיטלית פנים)

41

43

מומחים 555 -

10

מנהל/ת תחום
בכיר/ה (מוביל ת.
דיגיטלית עבודה)

41

43

מומחים 555 -

( .1א) איש משמר הכנסת שסיים את שירותו במשמר
הכנסת ושירת שלוש שנים לפחות ולא יותר מחמש שנים
זכאי למענק.

11

מנהל/ת תחום
בכיר/ה (דאטה)

41

43

מומחים 555 -

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,איש משמר הכנסת
שפוטר משירות בשל אי–התאמה או בשל ביצוע

40

42

מומחים 555 -

19

מרכז נכסים
ולוגיסטיקה

38

40

 587אקדמאי -
חדש

20

ראש ענף (תיאום
ובקרה)

37

39

 11מח"ר

ח' באלול התשע"ט ( 8בספטמבר )2019
(חמ )3-274
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

תיאומים לעניין מענק לאיש משמר הכנסת שסיים
את שירותו
לפי חוק משכן הכנסת ,רחבתו ומשמר הכנסת ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק משכן הכנסת ,רחבתו
ומשמר הכנסת ,התשכ"ח ,11968-אני קובע תיאומים אלה:
זכאות למענק

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

1 5126
26/09/19

40

42

 587אקדמאי -
חדש

1

ס"ח התשכ"ח ,עמ' .197

ילקוט הפרסומים  ,8457כ"ו באלול התשע"ט26.9.2019 ,
13:45

עבירה אינו זכאי למענק; קצין הכנסת רשאי לקבוע
כי איש משמר הכנסת שסיים את שירותו בנסיבות
חריגות שקבע לא יהיה זכאי למענק.

( )1קצין הכנסת רשאי לאשר לאיש משמר הכנסת הלומד
לתואר אקדמי ראשון סיוע ברכישת השכלה אקדמית,
בשיעור שלא יעלה על  60%משכר הלימוד השנתי
הבסיסי במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל,
כפי שתקבע המועצה להשכלה גבוהה מזמן לזמן,
ובלבד שסכום הסיוע המצטבר שיאושר לכלל אנשי
משמר הכנסת הלומדים לתואר אקדמי ראשון כאמור
לא יעלה על הסכום שנקבע בתקנה התקציבית
המיועדת לכך בתקציב המאושר של הכנסת;

( )2השלים ארבע שנות שירות רצופות  -סכום השווה
לשכר חמישה חודשים;

( )2אישור סיוע כאמור בפסקה ( )1תקף לשנת לימודים
אחת ,וקצין הכנסת רשאי לחדשו מדי שנה לשנה
נוספת ,לתקופה מצטברת שלא תעלה על שלוש שנים;

גובה המענק
 .2גובהו של המענק יהיה בהתאם לתקופת השירות של איש
משמר הכנסת במשמר הכנסת ,כמפורט להלן:
( )1השלים שלוש שנות שירות רצופות  -סכום השווה
לשכר שני חודשים וחצי;

( )3השלים חמש שנות שירות רצופות  -סכום השווה
לשכר עשרה חודשים; לעניין סעיף זה" ,שכר" -
השכר המבוטח לפי הוראות התוספת לצו הרחבה
[נוסח משולב] לפנסיה חובה.2
הוראות לתשלום
 .3על תשלום המענק יחולו הוראות אלה:
( )1לפני תשלומו ,ינוכו מהמענק חובות שצבר איש
משמר הכנסת לכנסת בתקופת שירותו;
( )2המענק לא ייחשב שכר עבודה ולא יבוצעו בשלו
הפרשות סוציאליות או אחרות;
( )3אם תהיה חבות במס בשל המענק ,היא תחול על
איש משמר הכנסת.
תחילה ותחולה
 .4תחילתם של תיאומים אלה ביום א' באלול התשע"ט (1
בספטמבר ( )2019בתיאומים אלה  -יום התחילה) ,והם
יחולו על איש משמר הכנסת שסיים את שירותו במשמר
הכנסת ביום התחילה ואילך.
כ"ג באלול התשע"ט ( 23בספטמבר )2019
(חמכ)2001096-
יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת
2

י"פ התשע"א ,עמ' .6938

תיאומים לעניין השתתפות בשכר לימוד
לפי חוק משכן הכנסת ,רחבתו ומשמר הכנסת ,התשכ"ח1968-

( )3לעניין איש משמר הכנסת המשרת בתקופת השירות
הראשונה שלו ,רשאי קצין הכנסת לאשר סיוע כאמור
בפסקה ( )1בכפוף להתחייבותו של איש משמר
הכנסת לשרת עד תום התקופה כאמור; שירת איש
משמר הכנסת במשמר הכנסת תקופה קצרה מתקופת
השירות הראשונה שלו ,ישיב את מלוא סכום הסיוע
המצטבר ששולם לו כסיוע ברכישת השכלה אקדמית
לפי תיאומים אלה.
השתתפות במימון קורסים המוכרים לגמול השתלמות
( 	.3א) איש משמר הכנסת זכאי להשתתפות בשכר הלימוד
שהוא נדרש לשלם בעבור לימודיו בקורסים המוכרים
לגמול השתלמות ,עד לסכום מצטבר שלא יעלה על 1,200
שקלים חדשים.
(ב) שירת איש משמר הכנסת במשמר הכנסת פחות
משנתיים ,ישיב את מלוא הסכום ששולם לו לפי
הוראות סעיף קטן (א).
תחילה ותחולה
 	.4תחילתם של תיאומים אלה ביום א' באלול התשע"ט (1
בספטמבר ( )2019בתיאומים אלה  -יום התחילה) ,והם
יחולו על לימודים לתואר אקדמי ראשון כאמור בסעיף 2
ועל קורסים המוכרים לגמול השתלמות כאמור בסעיף ,3
בשנת הלימודים התש"ף ואילך.
הוראת מעבר
 	.5על איש משמר הכנסת שקיבל סיוע ברכישת השכלה
אקדמית ערב יום התחילה וביום התחילה משרת בתקופת
השירות הראשונה שלו ,יחולו הוראות אלה:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק משכן הכנסת ,רחבתו
ומשמר הכנסת ,התשכ"ח ,11968-אני קובע תיאומים אלה:

( )1סיים איש משמר הכנסת את שירותו במשמר הכנסת
בתום תקופת השירות הראשונה שלו  -ישיב בתום
תקופה זו את מלוא הסכום המצטבר ששולם לו
כסיוע ברכישת השכלה אקדמית לפני יום התחילה,
בניכוי סכום הסיוע שהיה זכאי לו לפי סעיף  2באותה
תקופה;

"תקופת שירות ראשונה"  -תקופה של חמש שנים
שתחילתה ביום שבו החל איש משמר הכנסת לשרת
במשמר הכנסת.

( )2המשיך איש משמר הכנסת לשרת במשמר הכנסת
בתום תקופת השירות הראשונה שלו  -ישיב בתום
תקופת השירות הראשונה שלו את סכום הסיוע
שהיה נדרש להשיב במועד זה לפי ההסדר שנהג
במשמר הכנסת ערב יום התחילה.

הגדרות
 	.1בתיאומים אלה -
"המועצה להשכלה גבוהה"  -כהגדרתה בחוק המועצה
להשכלה גבוהה ,התשי"ח;21958-

סיוע ברכישת השכלה אקדמית
 	.2על איש משמר הכנסת יחולו הכללים הנהוגים במשטרת
ישראל לעניין סיוע ברכישת השכלה אקדמית ,בשינויים
אלה:
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ' .197
 2ס"ח התשי"ח ,עמ' .191
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כ"ג באלול התשע"ט ( 23בספטמבר )2019
(חמכ)2001096-
יולי יואל אדלשטיין
יושב ראש הכנסת

15127

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אופיר  -לעמס  2002בע"מ
(ח"פ )51-325138-9

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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 דניאלי ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27.10.2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' פנחס
לבון  ,30נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי חבוש ,עו"ד ,מפרק

מאי-ריס סלון בוטיק בע"מ
(ח"פ )51-502148-3
(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  ,4.7.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזרא שקרוב עוז,
מרח' חיה פליישר  ,44ראשון 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 ,30.10.2019
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.
עזרא שקרוב עוז ,מפרק

מרכול רמת שרת דניאלי בע"מ
(ח"פ )51-241445-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.7.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דוד דניאלי ,מרח' פנחס רוזן  ,3ירושלים ,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.

1 5128
26/09/19

ריגל שרותי כח אדם בע"מ
(ח"פ )51-271843-8
(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  ,4.7.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דוד דניאלי ,מרח' סחרוב  ,11ראשון 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 ,30.10.2019
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 דניאלי ,מפרק

קפה מרגליות הוד-השרון בע"מ
(ח"פ )51-425924-1
(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  ,25.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב אילן ,מרח'
החרוב  ,97גינתון ,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 ,30.10.2019
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 אילן ,מפרק
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סלמה מסעדנות בע"מ
(ח"פ )51-261205-2

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פבל ליפשיץ ,מרח'
הרצל  ,22פתח תקווה ,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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם סלמה,
מרח' בן יהודה  ,77תל אביב ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.

פבל ליפשיץ ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.
אברהם סלמה ,מפרק

ר.ל ניהול מסעדות בע"מ
(ח"פ )51-221882-7

מסריק קפה  1996בע"מ
(ח"פ )51-226826-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רמי מיסען ,מרח' פסגת שורש  ,409שורש ,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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פבל ליפשיץ ,מרח'
הרצל  ,22פתח תקווה ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.

רמי מיסען ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.
פבל ליפשיץ ,מפרק

קנטון מסעדה סינית כשרה בע"מ
(ח"פ )51-272182-0

איסטלינקס קומיוניישן בע"מ
(ח"פ )51-264258-8
(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  ,8.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל
ישועה ,מרח' עיר שמש  ,63תל אביב ,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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.8.2019התקבלה החלטה

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

(בפירוק מרצון)
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בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גיל ישועה ,מפרק

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף זומרשטיין,
מרח' ברקת  ,26כוכב יאיר ,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.

א.ד.י אדר יעוץ וניהול בע"מ
(ח"פ )51-330750-4
(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  ,8.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עפר חן,
מרח' הנורית  ,9נתניה ,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 ,30.10.2019
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.
עפר חן ,מפרק

אור מלכה אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-502056-8
(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  ,25.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
סולימני ,משד' בן גוריון  ,41קריית מלאכי ,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 ,30.10.2019
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.
יוסף סולימני ,מפרק

קלנדס תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-281042-5
(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.
יוסף זומרשטיין ,מפרק

גלי הכרמל בע"מ
(ח"פ )51-210013-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב בן חמו ,מרח'
הבעל שם טוב  ,7חיפה ,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 ,30.10.2019
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 בן חמו ,מפרק

מוקיר שבת בע"מ
(ח"פ )51-362646-1
(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  ,18.8.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרים
ברים ,מרח' הרב מזוועהיל  ,5ביתר עילית ,למפרקת 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 המפרקת 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 ,30.10.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
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סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מרים ברים ,מפרקת

עתידור לחינוך בע"מ
(ח"פ )51-284723-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם שוורץ,
מרח' שד' הצבי  ,16חיפה ,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 ,30.10.2019
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.
אברהם שוורץ ,מפרק

סוניקו בע"מ
(ח"פ )51-244890-3
(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  ,4.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מארק הרזי ,מרח'
דרך המסילה  ,95בנימינה ,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 ,30.10.2019
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.

שוורץ זאב פרויקטים ( )1997בע"מ
(ח"פ )51-255589-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.7.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב שורץ ,מרח'
חרובים  ,8/3קריית ביאליק ,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 ,30.10.2019
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.
זאב שורץ ,מפרק

א.ש.ת .קפיטל בע"מ
(ח"פ )51-403255-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,9.7.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה בן דוד,
מרח' בן צבי  ,112נתניה ,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 ,30.10.2019
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.
שלמה בן דוד ,מפרק

מארק הרזי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8457כ"ו באלול התשע"ט26.9.2019 ,
26/09/19

13:45

15131

ארטמוספר עיצוב וריהוט לאירועים בע"מ
(ח"פ )51-415505-0

במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל בר חיים ,מרח'
חדרה  ,24פתח תקווה ,למפרקת 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 המפרקת 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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.9.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון גיסין,
ממשק  ,49מושב גאיה ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.

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.

רחל בר חיים ,מפרקת

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.
דורון גיסין ,מפרק

סימטריק בע"מ
(ח"פ )51-274544-9

בי .סי .מובייל בע"מ
(ח"פ )51-463591-1
(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  ,25.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם הרוש ,מרח'
דרך יפו  ,141חיפה ,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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.9.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן סלע ,מרח'
פסטרנק  ,3תל אביב ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.

מנחם הרוש ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.
ערן סלע ,מפרק

ה.ד.א .החזקות בע"מ
(ח"פ )51-419975-1

צ'יפס בורגר מזון מהיר בע"מ
(ח"פ )51-338209-3
(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  ,25.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מנחם הרוש ,מרח'
דרך יפו  ,141חיפה ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.8.2019התקבלה החלטה

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

(בפירוק מרצון)
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בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מנחם הרוש ,מפרק

טד  -טכנולוגיות דידקטיות בע"מ
(ח"פ )51-173147-3
(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  ,25.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם שוורץ,
מרח' שד' הצבי  ,16חיפה ,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 ,30.10.2019
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.
אברהם שוורץ ,מפרק

ארנסט סלמה בע"מ
(ח"פ )51-203510-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם סלמה,
מרח' בן יהודה  ,77תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.
אברהם סלמה ,מפרק

רספוטין סטייל בע"מ
(ח"פ )51-302415-8

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גנדי חוסיד ,מרח'
יגאל אלון  ,13קריית מוצקין ,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 ,30.10.2019
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.
גנדי חוסיד ,מפרק

די-סורס בע"מ
(ח"פ )51-420036-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם שוורץ,
מרח' שד' הצבי  ,16חיפה ,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 ,30.10.2019
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.
אברהם שוורץ ,מפרק

קיי.אס.איי.איי (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-312580-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם שוחט ,מרח'
שמוטקין  ,38ראשון לציון ,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 ,30.10.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

(בפירוק מרצון)
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סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יורם שוחט ,מפרק

לילי בקיבוץ בע"מ
(ח"פ )51-487504-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה מור,
מקיבוץ גבעת עוז ,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 ,30.10.2019
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.
שלמה מור ,מפרק

פנורית'ם בע"מ
(ח"פ )51-543994-1
(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  ,16.9.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קווין פרל ,מרח'
כורש  ,14אפרת ,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 ,30.10.2019
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.

אקו ערוצים עירוניים בע"מ
(ח"פ )51-515602-4
(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  ,8.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ביניאשוילי,
מרח' געתון  ,19נהריה ,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 ,30.10.2019
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 ביניאשוילי ,מפרק

המחלץ שירותי דרך לעסקים בע"מ
(ח"פ )51-376269-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,18.8.2019
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ירון ישעיהו ,ממשק  ,51מושב לכיש ,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 ,30.10.2019
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.
ירון ישעיהו ,מפרק

קווין פרל ,מפרק
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גל קטיף מסחר וייצוג בע"מ
(ח"פ )51-318483-8

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזרא
לוי ,ממשק  ,51מושב לכיש ,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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,4.7.2019
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ירון ישעיהו ,ממשק  ,51מושב לכיש ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.

עזרא לוי ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.
ירון ישעיהו ,מפרק

מישמש הכפר בע"מ
(ח"פ )51-161335-8

פוטו נהריה  -ד"ר לזר ובנו בע"מ
(ח"פ )51-142294-1
(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  ,20.6.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל לזר ,מרח'
שטיינהרט  ,7נהריה ,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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.9.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזרא
לוי ,ממשק  ,51מושב לכיש ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.

גבריאל לזר ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.
עזרא לוי ,מפרק

ע.ל.ש לוי עזרא בע"מ
(ח"פ )51-307788-3

אופק שירות אמבולנסים בע"מ
(ח"פ )51-271344-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.4.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי קדוש ,מרח'
שטיינהרט  ,7נהריה ,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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.7.2019התקבלה

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

(בפירוק מרצון)
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בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלי קדוש ,מפרק

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.

כיף לי משחקים בע"מ
(ח"פ )51-301058-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.7.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל דרמון ,מרח'
אשכנזי  ,15יהוד ,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 ,30.10.2019
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.
דניאל דרמון ,מפרק

טאכנו מאנאג' בע"מ
(ח"פ )51-576168-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון מורוך ,מרח'
בצלאל  ,13תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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 מורוך ,מפרק

י.פ .תיאומים  2000בע"מ
(ח"פ )51-297790-1
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.9.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי מוטי ,מרח'
מעלה נוף  ,14טירת הכרמל ,למפרק החברה.

ISSN 0334-3030

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.
צבי מוטי ,מפרק

מקסי פוד  -אקדמית תל אביב יפו בע"מ
(ח"פ )51-409150-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול אשל ,מרח'
ישראל בק  ,26תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.10.2019
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.
שאול אשל ,מפרק

א.ש הדר בנייה ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-285016-5
(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  ,18.8.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם טורג'מן,
מרח' בת גלים  ,5אשקלון ,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 ,30.10.2019
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.
אברהם טורג'מן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8457כ"ו באלול התשע"ט26.9.2019 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

