רשומות

ילקוט הפרסומים
ב' בניסן התשע"ח

7731
עמוד

 18במרס 2018
עמוד

הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון6256 ...

הודעות על מיזוגי חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים6259 .

הודעה על אמצעים חופשיים 6256 .................................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 6261 .......................

הודעה על מתן רישיון לפי חוק משק החשמל 6257 ..................

הודעות מאת הציבור 6262 ..................................................................

הודעה בדבר עדכון סכום היטל
לפי חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984-

בהתאם לסעיף 11י לחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד( 11984-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם
בחודש דצמבר  2017לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר  ,2016מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018סכומי היטלי
ההטמנה לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת ,בשנת  ,2018המופיעים בתוספת לחוק ,הם כלהלן:

טור א'
סוג הפסולת

טור ג'
סכום היטל ההטמנה (בשקלים חדשים
לטון) בשנת 2018

טור ב'
סוג האתר לסילוק

פסולת מעורבת או פסולת יבשה

אתר לסילוק פסולת מעורבת

107.76

פסולת יבשה

אתר לסילוק פסולת יבשה

71.84

שאריות מיון פסולת

אתר לסילוק פסולת

107.76

בוצה

אתר לסילוק פסולת מעורבת

143.68

בוצה תעשייתית

אתר לסילוק פסולת

47.89

פסולת בניין

אתר לסילוק פסולת

4.79

י"ד בשבט התשע"ח ( 30בינואר )2018
(חמ )3-4552
			
				
___________
1

זאב אלקין
השר להגנת הסביבה

				
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשס"ז ,עמ'  ;88י"פ התשע"ז ,עמ' .3791
הודעה על אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) ,התשל"ה1974-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ב(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) ,התשל"ה ,¹1974-אני
מודיע כי לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:
יצרן
.1

Citrix

שם האמצעי
Citrix Linux Virtual Delivery Agent 7.16

.2

Symantec

)Norton Security for Mac 7.x (starting with 7.6

.3

Samsung / HP

ProXpress SL-M3820DW Printer

.4

Samsung / HP

ProXpress SL-M3870FW Printer

.5

Samsung / HP

Xpress SL-C430W Printer

.6

Samsung / HP

Xpress SL-C1860FW Printer

.7

Samsung / HP

Xpress SL-M2885FW Printer

.8

Samsung / HP

Xpress SL-M2020W Printer

.9

Samsung / HP

Xpress SL-C480FW / SL-C480W Printer

.10

Samsung / HP

Xpress SL-M2070FW / SL-M2070W Printer

.11

HP - Hewlett-Packard

)HP Deskjet Ink Advantage 5275 AiO (M2U76B

___________
 1ק"ת התשל"ה ,עמ'  ;45התשנ"ח ,עמ' .1107

6 256

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

שם האמצעי
)Cisco Integrated Management Controller (IMC

יצרן
.12

Cisco

.13

IBM

IBM Connections for Intranet and Extranet with a PureApplication Pattern v6.0

14

Indegy

Indegy Industrial Cyber Security Platform

כ"ב בשבט התשע"ח ( 7בפברואר )2018
(חמ -3-1159ה)2
			
				

אודי אדם
המנהל הכללי של משרד הביטחון

הודעה על מתן רישיון
לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו1996-

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לחוק משק החשמל ,התשנ"ו ,11996-נתנה רשות החשמל רישיונות,
כמפורט להלן:
סוג
הרישיון

טכנולוגיית
המיתקן

גודל
המיתקן
בMW-

1

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

 2011-04-4-0108מ.ח.צ (מחלק
חשמל )2011
בע"מ

חלוקה

-

-

י"ד בחשוון התשצ"ח
( 23באוקטובר )2037

2

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

00597013

מ.ח.צ (מחלק
חשמל )2011
בע"מ

הספקה

-

-

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

3

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

00008013

קיבוץ מגן חשמל
חלוקה ואספקה
בע"מ

חלוקה

-

-

י"ד בחשוון התשצ"ח
( 23באוקטובר )2037

4

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

00602413

קיבוץ מגן חשמל
חלוקה ואספקה
בע"מ

הספקה

-

-

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

5

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

 2011-04-4-0437דליה אלקטריק
בע"מ

חלוקה

-

-

י"ד בחשוון התשצ"ח
( 23באוקטובר )2037

6

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

01058615

דליה אלקטריק
בע"מ

הספקה

-

-

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

7

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

00473211

עין הנצי"ב
אלקטריק בע"מ

חלוקה

-

-

י"ד בחשוון התשצ"ח
( 23באוקטובר )2037

8

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

01058715

עין הנצי"ב
אלקטריק בע"מ

הספקה

-

-

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

9

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

00393112

אורות מענית
בע"מ

חלוקה

-

-

י"ד בחשוון התשצ"ח
( 23באוקטובר )2037

10

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

01058815

אורות מענית
בע"מ

הספקה

-

-

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

11

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

00954312

אור קיבוץ מחנים
בע"מ

חלוקה

-

-

י"ד בחשוון התשצ"ח
( 23באוקטובר )2037

12

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

00997817

אור קיבוץ מחנים
בע"מ

הספקה

-

-

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

13

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

 2011-04-4-0156שער הנגב חשמל
בע"מ

חלוקה

-

-

י"ד בחשוון התשצ"ח
( 23באוקטובר )2037

תאריך מתן הרישיון

1

מספר רישיון

שם התאגיד

תקופת הרישיון -
עד יום

ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;208התשע"ו ,עמ' .83

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

6257

סוג
הרישיון

טכנולוגיית
המיתקן

גודל
המיתקן
בMW-

14

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

00977317

שער הנגב חשמל
בע"מ

הספקה

-

-

15

ג' בחשוון התשע"ח
( 23באוקטובר )2017

00966415

רותם אמפרט נגב
בע"מ

ייצור
עצמי

קונבנציונלי 16.7
MW

מספר רישיון

תאריך מתן הרישיון

שם התאגיד

תקופת הרישיון -
עד יום
ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018
י"ד בחשוון התשצ"ח
( 23באוקטובר )2037

16

כ"ד בחשוון התשע"ח
( 13בנובמבר )2017

 2011-01-4-0340חברת החשמל

ייצור

טורבינת גז
 מחזורפתוח

118

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

17

כ"ד בחשוון התשע"ח
( 13בנובמבר )2017

 2011-01-4-0341חברת החשמל

ייצור

טורבינת גז
 מחזורפתוח

118

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

18

כ"ד בחשוון התשע"ח
( 13בנובמבר )2017

 2011-01-4-0342חברת החשמל

ייצור

מחז''מ

366

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

19

כ"ד בחשוון התשע"ח
( 13בנובמבר )2017

 2011-01-4-0344חברת החשמל

ייצור

מחז"מ

374

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

20

כ"ד בחשוון התשע"ח
( 13בנובמבר )2017

 2011-01-4-0343חברת החשמל

ייצור

מחז"מ

374

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

21

כ"ד בחשוון התשע"ח
( 13בנובמבר )2017

 2011-01-4-0345חברת החשמל

ייצור

מחז''מ

375

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

22

כ"ד בחשוון התשע"ח
( 13בנובמבר )2017

 2011-01-4-0346חברת החשמל

ייצור

מחז"מ

394

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

23

כ"ד בחשוון התשע"ח
( 13בנובמבר )2017

 2007-01-4-0118חברת החשמל

ייצור

מחז"מ

377

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

24

כ"ד בחשוון התשע"ח
( 13בנובמבר )2017

 2007-04-4-0119חברת החשמל

ייצור

מחז"מ

363

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

25

כ"ד בחשוון התשע"ח
( 13בנובמבר )2017

 2007-02-4-0120חברת החשמל

ייצור

מחז"מ

372

ז' כסלו תשע"ט
 15בנובמבר )2018

26

כ"ד בחשוון התשע"ח
( 13בנובמבר )2017

 2007-02-4-0121חברת החשמל

ייצור

מחז"מ

372

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

27

כ"ד בחשוון התשע"ח
( 13בנובמבר )2017

 2007-04-4-0122חברת החשמל

ייצור

מחז"מ

359

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

28

כ"ד בחשוון התשע"ח
( 13בנובמבר )2017

 2007-01-4-0123חברת החשמל

ייצור

מחז"מ

360

ז' בכסלו התשע"ט
( 15בנובמבר )2018

29

ט"ז בכסלו התשע"ח
( 4בדצמבר )2017

01126717

מתקן ירוק עברון
שותפות מוגבלת

הספקה

-

 MW 2.111כ"ו בכסלו התשצ"ח
( 4בדצמבר )2037

30

כ"א בטבת התשע"ח
( 8בינואר )2018

00603613

אקו אנרגיה גולן
בע"מ

ייצור

אנרגיה
מתחדשת
(ביו-גז)

 MW 1.25ב' בשבט התשצ"ח
( 8בינואר )2038

31

י"ג שבט תשע"ח
( 29בינואר )2018

-

אנרגיית רוח
ירוקה בע"מ

ייצור

אנרגיה
מתחדשת
(רוח)

כ"ח בחשוון התשע"ט
( 6בנובמבר )2018

כ"ו בשבט התשע"ח ( 12בפברואר )2018
(חמ -3-188ה)1
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MW 6

אסף אילת
יושב ראש רשות החשמל

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

הודעה על מיזוגי חברות
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-

א .בהתאם לסעיף (21ב) לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ,11988-אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:
מס' מיזוג

שמות החברות המתמזגות

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

11074

ס.ה .סקיי  3אחזקות בע"מ

קרן השקעות פרטית המשקיעה בחברות ישראליות
בתחומים מגוונים

מייק אחזקות  2017בע"מ

ייצור ושיווק מסננים לכלי רכב

Sirius International Insurance Group Ltd

פעילה בעיקר בארה"ב ובאירופה בתחום ביטוחי המשנה
ובעלת פעילות מצומצמת בארץ בתחום ביטוחי משנה
וביטוחי תעופה

הפניקס אחזקות בע"מ

מספקת מוצרי ביטוח וכן מוצרי חיסכון ,פנסיה ,גמל
והשתלמות

פקר ידפז פרופילים שיווק בע"מ

ייבוא ,ייצור ושיווק של צינורות ,פרופילים ,פחים ופלדה

ח.ג.י.י שיווק מוצרי בניה בע"מ

שיווק ומכירה של מוצרים בתחום הבנייה ,איטום
ואינסטלציה

עוף טרי ובריא בע"מ

שחיטה ,פירוק ,אריזה ומכירה של עופות

אפרוחי פלא אגש"ח בע"מ

ייצור ,הדגרה ושיווק של ביצי רבייה ,ושיווק ומכירת
אפרוחים לפיטום

גטר גרופ בע"מ

ייבוא ,שיווק והפצה של מוצרים במגוון תחומים :פתרונות
דפוס ,ציוד רפואי ,תשתיות וציוד לשינוע ,צעצועים,
אלקטרוניקה בידורית ,ציוד ומיכון משרדי

פוקוס טלקום בע"מ

פיתוח ואספקת פתרונות הנדסיים משולבים בתחום
הטלקום ,שעונים אטומיים ,סנכרון ותקשורת לוויינים

סיפטיפ תקשורת בע"מ

ייבוא ושיווק של מוצרי תקשורת מבוססי  IPומתן
שירותים למוצרים אלה

11079

11080

11085

11086

11091

11094

003332

003333

003337

1

פימי ישראל אופורטיוניטי  ,6שותפות מוגבלת קרן השקעות
פימי אופורטיוניטי  ,6שותפות מוגבלת

קרן השקעות

ImageSat International N.V

אספקת צילומי לוויין באיכות גבוהה

Amgen Inc

ייצור תרופות

Kirin-Amgen Inc

ייצור תרופות

קבוצת אבן השוהם בע"מ

נדל"ן להשקעה

צ.מ.ח .המרמן בע"מ

ייזום ,פיתוח ,הקמה ,שיווק ומכירה של פרויקטים בתחום
הנדל"ן ,וביצוע עבודות בנייה קבלניות

אלפא גידורים בע"מ

החזקה בזכויות חכירה במקרקעין

סאסאטק אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

פיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרי ניקוי

שניב תעשיות נייר בע"מ

ייצור ושיווק נייר גלילי וייצור ושיווק מוצרי נייר כגון
מגבות נייר ,טישו וכו'

וואן טכנולוגיות תוכנה (או.אס.טי) בע"מ

מגוון תחומים בענף טכנולוגיית המידע ( )ITלרבות הפצת
מוצרי תוכנה

ויזואל ד.ג .בע"מ

הפצת מוצרי חומרה

ס"ח התשמ"ח ,עמ' .128

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

6259

מס' מיזוג

שמות החברות המתמזגות

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

003428

טנא הון צמיחה  4שותפות מוגבלת

קרן השקעות

טנא הון צמיחה ( 4מקבילה) שותפות מוגבלת ייצור ושיווק של כלים להורדת גרדים המשמשים בעיקר
בתחום העיבוד השבבי
נוגה הנדסה וטכנולוגיה ( )2008בע"מ
003615

חברת "דלק"  -חברת הדלק הישראלית בע"מ הפעלת מרכזי תדלוק וכן שיווק והפצת דלקים ,שמנים,
מוצרים ושירותים אחרים
שותפות  D.A.Nשיתוף במקרקעין "צומת ראם" הפעלת תחנת דלק בצומת מסמיה

003725
003729

טלדור מערכות מחשבים ( )1986בע"מ

שירותי מחשוב ,תקשורת ,תכנות ותשתיות

ספקטורי סופט טק בע"מ

שירותי תכנות

מגדל חברה לביטוח בע"מ

ענפי הביטוח העיקריים

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
מגדל אחזקות נדל"ן בע"מ
מרכז מסחרי ברמת ישי

בכפ מרכזים מסחריים בע"מ
חברה לתעשית עורות עורלק בע"מ
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ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 72365-01-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פנומנל הפקות בע"מ ,ח"פ ,51-446035-1
והמבקשים :החברה עצמה ומשה בן שושן ,ע"י ב"כ עו"ד
עופר פרץ ואביעד גלס ,מדרך בר יהודה  ,43חיפה  ,32627טל'
.050-4455514
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.5.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .24.4.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עופר פרץ ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 52702-02-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גיפט ניהול השקעות בע"מ ,ח"פ
,51-096799-5
והמבקשים :ערן בסון ו– 2אח' ,ע"י ב"כ עו"ד עודד ערמוני,
מרח' לינקולן  ,20תל אביב ,טל'  ,03-6005553פקס' .03-6005554
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.2.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.5.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .16.5.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עודד ערמוני ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 23098-03-18

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 25002-02-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת כל הקפואים  10בע"מ ,ח"פ ,51-437464-4
והמבקשים .1 :חיים מאיר שטינברג .2 .יואל טויטו.3 .
אברהם יוסף זדה .4 .יוסף קניג .5 .דוד קמינסקי ,כולם ע"י ב"כ
עו"ד אביחי נ' ורדי ו/או רזיאל בנין ו/או תם קדם ו/או יוסף חן
ו/או עוז סולומון ו/או צוריאל אברג'יל ,מדרך בן גוריון  ,2מגדל
ב.ס.ר ,1 .רמת גן ,טל'  ,03-7526633פקס' .03-7526888
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.2.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 13.5.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .13.4.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אביחי נ' ורדי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ד.ה .קפיטל גרופ בע"מ ,ח"פ ,51-316062-2
והמבקש :עו"ד אליהו עמר ,בעצמו ו/או מי מטעמו ,מרח'
הלל יפה  ,11חדרה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.3.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.5.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.20.5.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אליהו עמר ,עו"ד ,המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 20279-10-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בלוק הצפון בע"מ ,ח"פ ,51-060243-6

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,
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והמבקש :זאיד פוזי ,ע"י ב"כ חוסאם סבית ואח' ,מרח'
החרושת  ,49ת"ד  ,46כרמיאל ,טל'  ,04-9583232פקס' .04-9082229
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.10.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.4.2018בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.2.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.4.2018בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.4.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דותן ברדה ,עו"ד
בא כוח המבקשת

חוסאם סבית ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 17385-03-18

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 27978-02-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הולדר  -חיוט תכנון וייצור בע"מ,
ח"פ ,51-252515-5
והמבקש :עו"ד איתי פריימן ,המפרק הזמני של החברה,
מרח' שד' המגינים  ,39-41חיפה .33625
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.2.108הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.4.2018בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  10.30ביום
.8.4.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .1.4.2018
איתי פריימן ,עו"ד
המפרק הזמני

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מקסימום רשת שבועונים בע"מ ,ח"פ
,51-360711-9
והמבקשים :זינאידה מליחוב ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד סיוון סבן
הכהן ,מרח' שפירא  ,16רמת גן .52506
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.3.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.5.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .17.5.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סיוון סבן הכהן ,עו"ד
באת כוח המבקשים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ר.ט.מ.מ ריל טיים מולטימדיה ישראל בע"מ

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 31446-02-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י.ז.מ .מפעלי בניה וסחר בע"מ ,ח"פ
,51-136387-1
והמבקשת :ציפי דיין ,ע"י ב"כ עו"ד דותן ברדה ,מרח' בר
כוכבא  ,16בני ברק ,טל'  ,03-5751234פקס' .03-6132067
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(ח"פ )514554856
(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  ,13/03/2018התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ירון אברהם אילון ,מרח' ז'בוטינסקי  ,16ראשון לציון ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/08/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ירון אברהם אילון ,עו"ד ,מפרק

תווים מחשבים בע"מ
(ח"פ )512481334
(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  ,13/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אמציה צירין  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/05/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אמציה צירין ,מפרק

י .דץ חלפון יזמות והשקעות בע"מ
(ח"פ )514757061
(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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/05/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אפרים יקיר חלפון ,מפרק

ח.נהור סחר והשקעות בע"מ
(ח"פ )514181858
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אילן נימנו ,מרח' הלסינקי  ,16תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/07/2018
בשעה  ,14:00אצל המפרק ,רח' נחום סוקולוב  ,21רמלה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אילן נימנו ,עו"ד ,מפרק

דר סלי גיגר
(ח"פ )514709674
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,01/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רז מסורי ,מרח' ז'בוטינסקי  ,65ראשון לציון  ,7521819למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפרים
יקיר חלפון ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11/07/2018
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,
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בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רז מסורי ,עו"ד ,מפרק

שילת ע.ב שיווק וסחר בע"מ
(ח"פ )514252949
(בפירוק מרצון)

לוקו לוקו  2009בע"מ

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך
עטר ,מרח' יהושפט  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

(ח"פ )514247972
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,07/08/2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס
פרידמן ,מרח' בקעת צין  ,7כפר 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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,09:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פנחס פרידמן ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ברוך עטר ,מפרק

אור  -רם קונדיטוריה בע"מ
(ח"פ )511300675

אר אם אקטיב בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )515206258
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,01/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רינת
מרון ,מרח' הלילך  ,5נשר ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
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.
רינת מרון ,מפרקת
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
צבי מרדיקס ,מרח' אזורי וייצמן  ,26רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אורי צבי מרדיקס ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

נוף הרכס בע"מ

קורקס דירות (כ.ס ).1בע"מ

(ח"פ )512339557

(ח"פ )510987860

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
נעמד ,מרח' רמות ב ,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  ,25/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אנטוני ווקס ,מרח' אחוזה  ,96רעננה ,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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

יעקב נעמד ,מפרק

אנטוני ווקס ,מפרק

היימן גולדברג בע"מ

אהרון כץ אחזקות וניהול בע"מ

(ח"פ )511636649

(ח"פ )511746430

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אנטוני ווקס ,מרח' אחוזה  ,96רעננה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אנטוני ווקס ,מרח' אחוזה  ,96רעננה ,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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אנטוני ווקס ,מפרק

אנטוני ווקס ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,
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הרולד ברנשטיין השקעות ישראל בע"מ

רוי אקשטיין השקעות ישראל בע"מ

(ח"פ )511383945

(ח"פ )511373391

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אנטוני ווקס ,מרח' אחוזה  ,96רעננה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אנטוני ווקס ,מרח' אחוזה  ,96רעננה ,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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אנטוני ווקס ,מפרק

אנטוני ווקס ,מפרק

קרני אזור בע"מ

דוד ספר דירות והשקעות בע"מ

(ח"פ )510896087

(ח"פ )511541575

(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  ,02/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אנטוני ווקס ,מרח' אחוזה  ,96רעננה ,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  ,14/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אנטוני ווקס ,מרח' אחוזה  ,96רעננה ,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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אנטוני ווקס ,מפרק

אנטוני ווקס ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

טעם טבע בע"מ

בייקר מנור בע"מ

(ח"פ )510932213

(ח"פ )514318591

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
טוקר ,מרח' דב גרונר 6א ,תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אזולאי גילברט ,מרח' מוסקוביץ  ,22רחובות ,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 ,29/04/2018
בשעה  ,9:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

משה טוקר ,מפרק

אזולאי גילברט ,מפרק

יורם דרורי ניהול בע"מ

אוראן עבודות בניה בע"מ

(ח"פ )515011617

(ח"פ )512999772

(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  ,13/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם
אלי דרורי ,מרח' הלוח העברי  ,38מודיעין-מכבים-רעות ,טל'
 ,03-6006200למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנואר
אקוידר ,מרח' זבולון  ,33תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/05/2018
בשעה  ,12:00אצל שנקר לקס עורכי דין ,רח' דרך מנחם בגין ,11
קומה  ,12רמת גן ,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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אנואר אקוידר ,מפרק

יורם אלי דרורי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,
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א.א אוראל מערכות מיגון בע"מ

(רוני כהן) גלובל בית השקעות בע"מ

(ח"פ )514150580

(ח"פ )514039577

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל
רוטר ,מרח' הסלע  ,3שוהם ,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  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני
יעקב כהן ,מרח' המעפיל  ,5רמת גן ,למפרק החברה.

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

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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

רפאל רוטר ,מפרק

רוני יעקב כהן ,מפרק

דונאטלו איטלקי בע"מ

ר.ז .עדי סחר ואחזקות בע"מ

(ח"פ )514691393

(ח"פ )513417550

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל
חיים ,מרח' ניצנה  ,2בת ים ,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  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני
כהן  ,מרח' המעפיל  ,5רמת גן ,למפרק החברה.

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

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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

דניאל חיים ,מפרק

רוני כהן ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

מ.ת.ס שיווק אנרגיה בע"מ

פרסום מוטי גלעד בע"מ

(ח"פ )513660415

(ח"פ )513181271

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור
מזרחי  ,מרח' שלמה זלמן בהרן  ,4ירושלים ,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  ,12/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד
מרדכי  ,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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/05/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

ליאור מזרחי ,מפרק

גלעד מרדכי ,מפרק

הפרלמנט של אפי בע"מ

אביב ביתנו טקסטיל ( )1993בע"מ

(ח"פ )514585926

(ח"פ )511885956

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אפי
אלון  ,מרח' פרופ' אהרון צ'חנובר  ,8רחובות ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
חזן ,מבית עוזיאל ,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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אפי אלון ,מפרק

אליהו חזן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

6269

י .ששון מתוק ממני בע"מ

י.ע.א.ל רפואת שיניים ושיווק מוצרי רפואה בע"מ

(ח"פ )513805192

(ח"פ )512899261

(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  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
ששון  ,מרח' חנקין  ,19רעננה ,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  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל
לוין ,מרח' נוה יהושע  ,25רמת 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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
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.

יעקב ששון ,מפרק

יעל לוין ,מפרקת

נייסטברידג' הנדסה בע"מ

אקו  -טופטריט בע"מ

(ח"פ )514186394

(ח"פ )514778885

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן
פרידפרטיג ,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  ,14/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
אברהם מייזלס ,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 ,14/05/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14/05/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

דן פרידפרטיג ,מפרק

חיים אברהם מייזלס ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

גוד לאק פוראוור בע"מ

אתרוג משא ובניה  2001בע"מ

(ח"פ )513765891

(ח"פ )513160150

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אברהם מונטקיו ,מרח' דרך בגין  ,23תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישי
שריג ,מרח' נורית  ,22יבנה ,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 ,14/05/2018
בשעה  ,09:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אבישי שריג ,מפרק

אברהם מונטקיו ,עו"ד ,מפרק

גולדן ג'ינס בע"מ

טעם עגול בע"מ

(ח"פ )513683771

(ח"פ )513877662

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אברהם מונטקיו ,מרח' דרך בגין  ,23תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי
כהן  ,מרח' דוד רמז  ,20גדרה ,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 ,14/05/2018
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם מונטקיו ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלי כהן ,מפרק

6271

א .אדני בנין בע"מ

מרפאת שיניים ד"ר יעל לוין

(ח"פ )513426353

(ח"פ )512796855

(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  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישי
שריג ,מרח' נורית  ,22יבנה ,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  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל
לוין  ,מרח' נוה יהושע  ,25רמת 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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
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.

אבישי שריג ,מפרק

יעל לוין ,מפרקת

מ.ש.י .מרפאת שיניים בע"מ

גל  -לוין מרפאת שיניים בע"מ

(ח"פ )513370874

(ח"פ )513036087

(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  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ישראל לוין ,מרח' נוה יהושע  ,25רמת גן ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל
לוין ,מרח' נוה יהושע  ,25רמת 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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
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.

ישראל לוין ,מפרק

יעל לוין ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

א.ל .אלעזר ארגון ויזמות בע"מ

ב.י .חומרים לתעשיה בע"מ

(ח"פ )514872787

(ח"פ )513484865

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
בנימין כהן ,מרח' הרב קוק  ,22בני ברק ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך
וידבסקי ,מרח' אהרון ומנחם זלצמן  ,19ראשון לציון ,למפרק
החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דוד בנימין כהן ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ברוך וידבסקי ,מפרק

ע.ע .הפקות בע"מ

משה רוזנטלר ייזום והשקעות בע"מ

(ח"פ )513884494
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )513431858

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

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי
עזרוני ,מרח' ארלוזורוב  ,35הרצליה ,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.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
רוזנטל ,מרח' דרום  ,22ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדי עזרוני ,מפרקת

משה רוזנטל ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,
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קלאסה תור בע"מ

פארמה שופ מוצרי טבע בע"מ

(ח"פ )514729136

(ח"פ )513963439

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
בנימין כהן  ,מרח' הרב קוק  ,22בני ברק ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
לוי  ,מרח' זליוונסקי  ,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.

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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

דוד בנימין כהן ,מפרק

משה לוי ,מפרק

סטנגה.נט בע"מ

מיכל שווק מזון (ק.פ ).בע"מ

(ח"פ )51-375601-5

(ח"פ )513520031

(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 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 סיריל נתנאל סימון ,מרח' המעלות  ,10רעננה,
טל'  ,054-4535312למפרק 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  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
רוזנטל ,מרח' צוער  ,57ירושלים ,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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.7.2018
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
סיריל נתנאל סימון ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
משה רוזנטל ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

אלקומפני (מ.ס ).בע"מ

ע.נ.ב.ר .גאלי בע"מ

(ח"פ )514854843

(ח"פ )514209063

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דמיטרי ונקילוב ,מרח' בילינסון  ,18נתניה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה
גאלי ,מרח' המדע  ,38זכרון 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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

דמיטרי ונקילוב ,מפרק

יהודה גאלי ,מפרק

רב-טל שיווק והתקנות מוצרי בטחון בע"מ

תזונה בריאה בע"מ

(ח"פ )513956540

(ח"פ )513475673

(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  ,08/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אברהם טלמור ,מרח' הלוחמים  ,2בני ברק ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל
פלג ,מרח' החשמונאים  ,48רמת גן ,למפרק החברה.

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

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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אברהם טלמור ,מפרק

גל פלג ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,
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צ'אנג אקספרס בע"מ

דרור סגלוביץ ניהול ,תיאום וביצוע בניה בע"מ

(ח"פ )513080663

(ח"פ )514616234

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,05/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול
באטה ,מרח' ז'בוטינסקי  ,5רמת גן ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נדב מאיוסט ,מרח' קרן היסוד  ,45קריית ביאליק ,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 ,29/04/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/05/2018
בשעה  ,9:00אצל 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 באטה ,מפרק

נדב מאיוסט ,עו"ד ,מפרק

מיכאל קליין פרוייקטים בע"מ

נסתור סחר בע"מ

(ח"פ )513672634

(ח"פ )514630722

(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  ,12/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מיכאל קליין ,מרח' התנאים  ,5הרצליה ,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  ,14/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס
אלקבץ ,מרח' הדקל  ,36אבן יהודה ,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 ,12/07/2018
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28/04/2018
בשעה  ,10:00אצל עו"ד דוד פרנק ,רח' דבורה הנביאה  ,119תל–
אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל קליין ,מפרק

איריס אלקבץ ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

אפסויז בע"מ
(ח"פ )513954115

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתי
סער ,מרח' פינסקר  ,3הרצליה ,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 ,לכתובת המפרקת הנ"ל.

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מעוז
בציה ,מרח' אנה פרנק  ,36בת ים  ,69652למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,9:00אצל 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.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,08:00אצל יוגב עזריה ,רח' שד' בן גוריון  ,11אשקלון,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מעוז בציה ,מפרק

ברודוואי אלקטרוניקה ישראל בע"מ
(ח"פ )512772393
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14/03/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתי
סער ,מרח' פינסקר  ,3הרצליה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,29/04/2018
בשעה  ,9:00אצל 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.
מתי סער ,מפרקת

יוניברסל מהנטן  99בע"מ
(ח"פ )512772385
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

מתי סער ,מפרקת

בן ארי פיש החזקות  2006בע"מ
(ח"פ )513881581
(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 ,13/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל
פלביאן ,מרח' פלי"ם  ,7חיפה  ,3309510למפרק 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.
אריאל פלביאן ,מפרק

קמיסמו בע"מ
(ח"פ )514824788
(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 ,13/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ליאת ויגדור ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ליאת ויגדור ,עו"ד ,מפרקת
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מוזאיק פור יו בע"מ

שמלר אחזקות בע"מ

(ח"פ )513824839

(ח"פ )514932375

(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 ,26/02/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את בועז
גלס ,מרח' יאיר רוזנבלום  ,36כפר סבא ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,13/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אברהם יצחק אברמוביץ ,מרח' דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו
 ,6701101למפרק 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.
בועז גלס ,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.
אברהם יצחק אברמוביץ ,עו"ד ,מפרק

ג'ולייט אברהם ובניהם בע"מ
(ח"פ )514933894

סאיה דזיין גרופ בע"מ
(ח"פ )514510536

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,30/04/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם
אברהם ,מרח' בני משה  ,12רמת 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.
אברהם אברהם ,מפרק

אפי & דוד השקעות בע"מ
(ח"פ )514525823

(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 ,12/03/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה
גרינפילד גינת ,מרח' מרדכי היהודי  ,13ירושלים ,9362713
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.
יהודה גרינפילד גינת ,מפרק

גת עדן חקלאות אורגנית  2008בע"מ

(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  ,13/03/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד קאשי ,מרח'
מבצע יונתן  ,22מודיעין-מכבים-רעות ,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.
דוד קאשי ,מפרק

(ח"פ )514161074
(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  ,12/03/2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור כרמל אשכנזי ,מרח'
הבלונים  ,32תל אביב ,טל'  ,053-9220482למפרק 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.
דרור כרמל אשכנזי ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

ג'ולבוקס דיזיין בע"מ

דירה מסר  6ברחוב השופטים  42בע"מ

(ח"פ )515210896
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )510152234
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12/03/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיה רבקה כספי
שליסר ,מרח' אלמוג  ,9קדימה-צורן ,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.
מאיה רבקה כספי שליסר ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29/04/2018בשעה  ,16:00אצל המפרק,
רח' הפרחים  ,1רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עמוס אידלסון ,מפרק

תומר תומר החזקות בע"מ
(ח"פ )515673242
(בפירוק מרצון)

אושן קלצ'ר בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(ח"פ )513325266
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15/05/2018בשעה  ,11:00אצל המפרקת ,רח' יגאל
אלון  ,65תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29/04/2018בשעה  ,10:00במשרד עו"ד לאור ,רח'
לוחמי הגטאות  ,18נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
הלא חיר ,עו"ד ,מפרקת

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

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,01/05/2018בשעה  ,16:00אצל המפרק ,רח' תובל
 ,34רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יצחק גולדברג ,עו"ד ,מפרק

קרן ארד ליבוביץ ,עו"ד ,מפרקת

ניצקו השקעות ובניין בע"מ
(ח"פ )512725441
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30/04/2018בשעה  ,10:10אצל דורון
טיקוצקי קנטור גרוס ,רח' מצדה  ,7בני ברק ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
ירון יצחק טיקוצקי ,עו"ד ,מפרק

י.ט פתרונות דנטלים בע"מ

גולד אנג'ל בע"מ

(ח"פ )514242056

(ח"פ )513930099
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,01/05/2018בשעה  ,16:15אצל המפרק ,רח' תובל
 ,34רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יצחק גולדברג ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

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  ,14/05/2018בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,16ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ירון אברהם אילון ,עו"ד ,מפרק
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ב.ע .יבנה בע"מ

ברטל לירן כספות בע"מ

(ח"פ )514572007

(ח"פ )51-325244-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14/05/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,16ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ירון אברהם אילון ,עו"ד ,מפרק

סאיה דזיין גרופ בע"מ
(ח"פ )514510536
(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  ,16/05/2018בשעה  ,20:00אצל המפרק ,רח' מרדכי
היהודי  ,13ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יהודה גרינפילד גילת ,מפרק

ר.ד.ג .ייזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )511262610
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29/04/2018בשעה  ,10:30אצל עו"ד גיא גלילי,
רח' דרך אבא הלל  ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ראובן גלילי ,מפרק

מינימרקט כפר ידידיה בע"מ
(ח"פ )513544718

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  ,01/05/2018בשעה  ,11.00במשרד
אקסלרוד ,יוסף עורכי דין ,דרך בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר  ,1קומה
 ,9רמת גן.
על סדר היום :הצעת דוח על מצב עסקיה של החברה
ומינוי מפרק.
תמיר אקסלרוד ,עו"ד
בא כוח החברה
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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 ,1.3.2018
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד גדעון לויט ,מרח' אחד העם  ,9ת"ד  ,29557תל אביב,
טל'  ,03-7979999למפרק 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 ,15.6.2018
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גדעון לויט ,עו"ד ,מפרק

ארוע ראשוני שרותי רפואה
(ח"פ )51-326738-5
(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  ,24.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנולד
שוב ,מרח' ז'בוטינסקי  ,5רעננה ,טל'  ,052-8305239למפרק 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 ,15.6.2018
בשעה  ,10.30במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ארנולד שוב ,מפרק

שאול מזרחי בע"מ
(ח"פ )51-259318-7
(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

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליאס
אבו סינה ,משד' המגינים  ,58ת"ד  ,9516חיפה ,טל' ,04-6821813
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 ,17.6.2018
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.
אליאס אבו סינה ,מפרק

ספיר תערוכות וכנסים בינלאומיים בע"מ
(ח"פ )51-526267-3
(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  ,20.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
מיקו ספיר ,מרח' זלמן ארן  ,3/14קריית ים ,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 ,20.6.2018
בשעה  ,18.00במשרדי 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.
יעקב מיקו ספיר ,מפרק

איי.דיזיין.פור.יו תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-482306-1
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,19.2.2018
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את עו"ד אברהם קורקוס ,משד' הגעתון  ,45נהריה  ,2242023טל'
 ,04-6224427למפרק 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.

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.6.2018
בשעה  ,18.00במשרדי 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.
אברהם קורקוס ,עו"ד ,מפרק

מאי דרינקס בע"מ
(ח"פ )51-506327-9
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאי
משה סיטבון ,מרח' גולדה מאיר  ,32נתניה ,טל' ,052-5551662
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 ,26.6.2018
בשעה  ,13.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מאי משה סיטבון ,מפרקת

סבתוש להשכרה בע"מ
(ח"פ )51-522947-4
(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  ,20.2.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם
קורקוס ,משד' הגעתון  ,45נהריה  ,2242023טל'  ,04-6224427למפרק
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 ,27.6.2018
בשעה  ,18.00במשרדי 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.
אברהם קורקוס ,עו"ד ,מפרק
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מסעדת אלעאנותי בע"מ

מדסנט בע"מ

(ח"פ )51-420599-6

(ח"פ )51-285516-4

(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 לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.3.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מחמוד
המאם ,מרח' ראשי ,ת"ד  ,8072טמרה  ,30811למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.3.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
הורביץ ,מרח' הנרי מורגנטאו  ,30/7ירושלים ,טל' ,054-7421275
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 ,9.7.2018
בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מחמוד המאם ,עו"ד ,מפרק

ווב פון בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.7.2018
בשעה  ,18.00במשרדי 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.
חיים הורביץ ,מפרק

סאמיט פאנד ניהול השקעות בע"מ

(ח"פ )51-388544-2
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-380011-0

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

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.3.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חסאן
טבאג'א ,מרח' כיכר המעין  ,1ת"ד  ,1100כפר כנא  ,1693000טל'
 ,052-3730774למפרק 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 ,10.7.2018
בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
חסאן טבאג'א ,מפרק
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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  ,19.2.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מודי
מרדכי אשכנזי ,מרח' השיטה רמת אפעל  ,4רמת גן ,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 ,19.7.2018
בשעה  ,20.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מודי מרדכי אשכנזי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7731ב' בניסן התשע"ח18.3.2018 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

