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הודעה בדבר קביעת שמות
מאת ועדת השמות הממשלתית

ה

בתוקף סמכותנו לפי ההודעה על מינוי ועדת שמות ממשלתית ,1מודיעים בזה ,כי ועדת השמות הממשלתית קבעה בישיבתה
מיום כ"ח בטבת התשע"ז ( 26בינואר  )2017את רשימת השמות שלהלן:
 .1שמות ליישובים
(בטבלה שלהלן נתונים שמות היישובים בתעתיקים לערבית וללטינית)
עברית

ערבית

הּנָׂשִיא
אשֶל ַ
ֶ

إيشل ه َنسي
ِ

לטינית
Eshel Hanasi

נ"צ 171184581629
מועצה אזורית מרחבים
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 5/מיום כ"ח בטבת התשע"ז ( 26בינואר )2017
עברית

ערבית

ּבְ ׂשֹורה

بسورا

לטינית
Bsora

נ.צ 170789549517
מועצה אזורית רמת נגב
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 5/מיום כ"ח בטבת התשע"ז ( 26בינואר )2017
עברית

ערבית

ּדַ ּיָה

َديّا

לטינית
Dayya

נ"צ 207944563538
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 5/מיום כ"ח בטבת התשע"ז ( 26בינואר )2017

ת
עברית
ָרמַת שֶל ַח

ערבית

לטינית

رامات شيلح

Ramat Shelah

נ"צ 156807537346
מועצה אזורית רמת נגב
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 5/מיום כ"ח בטבת התשע"ז ( 26בינואר )2017
עברית

ערבית

ׁשבֵי ּדָ רֹום
ָ

َش ِڤي داروم

לטינית
Shave Darom

נ"צ 165249597323
מועצה אזורית מרחבים
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 6/מיום כ"ח בטבת התשע"ז ( 26בינואר )2017
1

י"פ התשי"א ,עמ' .959
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 .2שמות למחלפים
(בטבלה שלהלן נתונים שמות המחלפים בתעתיק לערבית וללטינית)
עברית

ערבית

מחלף הָעֹוג ֶן (בתכנון)

هعوچن
مفترق
ِ

לטינית
Ha'ogen
INTCHG

נ.צ191595695863 :
דרך מס' 4
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 11/מיום כ"ח בטבת התשע"ז ( 26בינואר )2017
עברית

ערבית

מחלף ּפַ ְרדְסִּיָה (בתכנון)

مفترق َپرْ ِدسيّا

לטינית
Pardesiya INTCHG

נ"צ 190825689993
דרך מס'  4ודרך מס' 5613
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 11/מיום כ"ח בטבת התשע"ז ( 26בינואר )2017
עברית

ערבית

מחלף ִרׁשְּפֹון (בתכנון)

مفترق رشپون

לטינית
Rishpon INTCHG

נ"צ 183091678257
דרך מס' 2
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 13/מיום כ"ח בטבת התשע"ז ( 26בינואר )2017
עברית

ערבית

חפֶר (בתכנון)
מחלף שַעַר ֵ

مفترق شاعر حي ِفر

לטינית
Sha'ar Hefer
INTCHG

נ"צ 189748692190
דרך מס'  57ודרך מס' 5700
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 11/מיום כ"ח בטבת התשע"ז ( 26בינואר )2017
עברית

ערבית

הּׁשָרֹון (בתכנון)
מחלף ַ

مفترق هشارون

לטינית
Hasharon INTCHG

נ"צ 191290692798
דרך מס'  4ודרך מס' 57
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 11/מיום כ"ח בטבת התשע"ז ( 26בינואר )2017
 .3שמות לצמתים
(בטבלה שלהלן שמות הצמתים בתעתיק לערבית וללטינית)
עברית

ערבית

מקָה (בתכנון)
ע ְ
צומת ַ

مفرق عمكا

לטינית
Amka JCT.

נ"צ 214202765656
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דרך מס'  70ודרך מס' 859
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 12/מיום כ"ח בטבת התשע"ז ( 26בינואר )2017
עברית
צומת שָבֵי צִּיֹון (בתכנון)

ערבית
تسيون
مفرق َش ِڤي ِ

לטינית
Shave Tsiyon JCT.

נ"צ 209159765055
דרך מס'  4ודרך מס' 859
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 12/מיום כ"ח בטבת התשע"ז ( 26בינואר )2017

כ"א בתמוז התשע"ח ( 4ביולי )2018
(חמ )3-1104
				
1

	 משה שרון
יושב ראש ועדת השמות הממשלתית

י"פ התשי"א ,עמ' .959

הודעה בדבר קביעת שמות
מאת ועדת השמות הממשלתית
בתוקף סמכותנו לפי ההודעה על מינוי ועדת השמות הממשלתית ,1מודיעים בזה ,כי ועדת השמות הממשלתית קבעה
בישיבתה מיום י' בסיוון התשע"ח ( 24במאי  )2018את רשימת השמות שלהלן:
 .1שמות ליישובים
עברית

ערבית

נַעֲָרן

َن َعران

לטינית
Na‘aran

נ"צ 243125652678
מועצה אזורית בקעת הירדן
שם קודם :נירן
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 41/מיום י' בסיוון התשע"ח ( 24במאי )2018
 .2שמות למחלפים
עברית

ערבית

הּנֶג ֶב
חל ַף עִידָן ַ
מ ְ
ֶ

هنيچڤ
مفترق عيدان
ِ

לטינית
Idan Hanegev
INTCHG

נ"צ 180399586811
דרך מס'  40עם דרך מס'  310ודרך מס' 31
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 40/מיום י' בסיוון התשע"ח ( 24במאי )2018
 .3שמות לצמתים
עברית

ערבית

אשֵר
צֹומֶת ָ

مفرق آشير

לטינית
Asher JCT

נ"צ 212200768836
דרך מס' ( 89בתכנון)  -חיבור בין דרך מס'  70לדרך מס' 4
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 42/מיום י' בסיוון התשע"ח ( 24במאי )2018

כ"א בתמוז התשע"ח ( 4ביולי )2018
				
(חמ )3-1104
1

	 משה שרון
יושב ראש ועדת השמות הממשלתית

י"פ התשי"א ,עמ' .959
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הודעה בדבר קביעת שמות
מאת ועדת השמות הממשלתית
בתוקף סמכותנו לפי ההודעה על מינוי ועדת השמות הממשלתית ,1מודיעים בזה ,כי ועדת השמות הממשלתית קבעה
בישיבתה מיום ז' באדר התשע"ח ( 22בפברואר  )2018את רשימת השמות שלהלן:
 .1שמות למועצות אזוריות
לטינית

עברית

ערבית

שְדֹות דָן

سدوت دان

Sdot Dan

שם למועצה אזורית הכוללת את היישובים :אחיעזר ,גנות ,זיתן ,חמד ,יגל ,כפר חב"ד ,משמר השבעה,
ניר צבי ,צפריה
שם קודם :מועצה אזורית עמק לוד
החלטת הוועדה בדבר השם מועצה אזורית עמק לוד שהתפרסמה בילקוט הפרסומים  489מיום כ"ג באב
התשט"ז ( 31ביולי  ,)1956עמ'  - 1251בטלה.
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 31/מיום ז' באדר התשע"ח ( 22בפברואר )2018
 .2שמות לעצמים גאוגרפיים
לטינית

עברית

ערבית

שֶפֶך ּדָ לִּיֹות

شيفخ داليوت

Shefekh Daliyot

נ"צ 259466754224
שפך נחל דליות בבקעת בית צידה
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 34/מיום ז' באדר התשע"ח ( 22בפברואר )2018
שֶפֶך מְׁשּושִים

Shefekh Meshushim

شيفخ مشوشيم

נ"צ 258759755348
שפך נחל משושים ויהודיה בבקעת בית צידה
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 34/מיום ז' באדר התשע"ח ( 22בפברואר )2018

כ"א בתמוז התשע"ח ( 4ביולי )2018
(חמ )3-1104
				
1

	 משה שרון
יושב ראש ועדת השמות הממשלתית

י"פ התשי"א ,עמ' .959

הודעה בדבר קביעת שמות
מאת ועדת השמות הממשלתית
בתוקף סמכותנו לפי ההודעה על מינוי ועדת השמות הממשלתית ,1מודיעים בזה ,כי ועדת השמות הממשלתית קבעה
בישיבתה מיום ח' באייר התשע"ז ( 4במאי  )2017את רשימת השמות שלהלן:
 .1שמות לעצמים גאוגרפיים
עברית

ערבית

עֵינֹות ּכֹוכָב

عُ يُون َكوْ َكب

לטינית
Enot Kokhav

שם לשלושה מעיינות הנמצאים דרומית מזרחית למועצה המקומית כוכב אבו אלהיג'א ובסמוך לאפיק
נחל אבליים
1

י"פ התשי"א ,עמ' .959
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נקודות הציון של שלושת המעיינות:
224321747676
224280747662
223914747629
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 18/מיום ח' באייר התשע"ז ( 4במאי )2017
 .2שמות למחלפים
לטינית

עברית

ערבית

מחלף אַׁשקְלֹון צָפֹון (בתכנון)

لامش نولِكشأ قرتفم

Ashkelon North
INTCHG

נ"צ 164157623613
דרך מס' 4
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 19/מיום ח' באייר התשע"ז ( 4במאי )2017
לטינית

עברית

ערבית

מחלף ּפִ יקּוד הָעֹוֶרף (בתכנון)

عورف
مفترق پيكود هَ ِ

Pikud Ha'oref
INTCHG

נ"צ 188563647528
דרך מס' 40
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 20/מיום ח' באייר התשע"ז ( 4במאי )2017
 .3שמות לצמתים
לטינית

עברית

ערבית

צומת הל"ה (בתכנון)

مفرق هَ ال ِمد هي

Halamed He
JCT.

נ"צ 201154622672
דרך מס'  375ודרך מס' 3855
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 21/מיום ח' באייר התשע"ז ( 4במאי )2017

כ"א בתמוז התשע"ח ( 4ביולי )2018
				
(חמ )3-1104
1

	 משה שרון
יושב ראש ועדת השמות הממשלתית

י"פ התשי"א ,עמ' .959

הודעה בדבר קביעת שמות
מאת ועדת השמות הממשלתית
בתוקף סמכותנו לפי ההודעה על מינוי ועדת השמות הממשלתית ,1מודיעים בזה ,כי ועדת השמות הממשלתית קבעה
בישיבתה מיום כ"ה באב התשע"ז ( 17באוגוסט  )2017את רשימת שמות היישובים שלהלן:
עברית
כָ סִיף

לטינית

ערבית
كسيف

Kasif

נ"צ 2111648573853
1
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בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 27/מיום כ"ה באב התשע"ז ( 17באוגוסט )2017
עברית

ערבית

עו ַה (סעווה)
סַ ְ

َس ْع َوة

לטינית
Sa'wa

נ"צ 197500 573800
מועצה אזורית אל–קסום
שם קודם :מולדה
החלטת ועדת השמות הממשלתית מיום י"ט בסיוון התשס"ו ( 15ביוני  )2006בדבר השם הזמני "מולדה"
 בטלה.בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 26/מיום כ"ה באב התשע"ז ( 17באוגוסט )2017
עברית

ערבית

עַּמִ יחַי

عميحاي

לטינית
Ammihay

נ"צ 231111661412
מועצה אזורית מטה בנימין
בהתאם להחלטת ועדת השמות הממשלתית מס' שמ 25/מיום כ"ה באב התשע"ז ( 17באוגוסט )2017

כ"א בתמוז התשע"ח ( 4ביולי )2018
(חמ )3-1104
				

	 משה שרון
יושב ראש ועדת השמות הממשלתית

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ג.ב.נ.א  2011בע"מ

גרעין הנדסה ופרוייקטים בע"מ

(ח"פ )514623990

(ח"פ )514509694

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ודי
(חיה) בן ארי ,מרח' שניר  ,12אורנית ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/08/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא
עברון ,מרח' אדוריים  ,88קריית גת ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23/12/2018
בשעה  ,08:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14/09/2018
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.

ג'ודי (חיה) בן ארי ,מפרקת

גיא עברון ,מפרק
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פוליפרינט ( )1988בע"מ

י.ע.ק.ד .ישר אחזקות בע"מ

(ח"פ )511291569

(ח"פ )512774092

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
אבי גולדברג ,מרח' הרצל  ,76חיפה ,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  ,01/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
קדמי ,מרח' שפרינצק  ,24אזור ,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 ,04/10/2018
בשעה  ,10:00אצל שורץ לרנר דובשני ושות' ,אצל המפרק ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/09/2018
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.

אבי גולדברג ,רו"ח ,מפרק

יעקב קדמי ,מפרק

י.י.מ.י .הנהלת חשבונות בע"מ

וירג'ין (מטבחים) בע"מ

(ח"פ )513178749

(ח"פ )512693094

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24/05/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רעיה
וילנציק ,מרח' תרנ"א  ,12חדרה ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר
שובל יעקב ,מרח' פולג  ,51ראש העין ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/09/2018
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 ,15/09/2018
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.

רעיה וילנציק ,מפרקת

עומר שובל יעקב ,מפרק
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מטבחי טומטו בע"מ ( )1997בע"מ

מטבחי טומטו בע"מ ( )1997בע"מ

(ח"פ )512552118

(ח"פ )512552118

(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  ,01/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר
שובל יעקב ,מרח' פולג  ,51ראש העין ,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  ,01/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר
שובל יעקב ,מרח' פולג  ,51ראש העין ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/09/2018
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 ,15/09/2018
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.

עומר שובל יעקב ,מפרק

עומר שובל יעקב ,מפרק

מורנטו בע"מ

קבנה החיים הטובים בע"מ

(ח"פ )514694926

(ח"פ )513683672

(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  ,01/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
שובל יעקב ,מרח' פולג  ,51ראש העין ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון
חייקה ,מרח' אורה  ,76אורה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/09/2018
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 ,15/09/2018
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 שובל יעקב ,מפרק

אלון חייקה ,מפרק
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דובדבן ייעוץ משכנתאות ואסטרטגיה פיננסית בע"מ

פליי פרונטירס בע"מ

(ח"פ )515071371

(ח"פ )513842401

(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  ,08/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון
פנחס נתנאל ,מרח' תאנה  ,13מודיעין-מכבים-רעות ,למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
גבישי ,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 ,15/09/2018
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.

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 ,01/10/2018
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.
יצחק גבישי ,מפרק

שמעון פנחס נתנאל ,מפרק

נהורא טכנולוגיות בע"מ

דורון גל  -חברה לנאמנות בע"מ

(ח"פ )513805903

(ח"פ )511840787

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר
גלפר ,מרח' פשוש  ,367מודיעין-מכבים-רעות ,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 ,15/09/2018
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.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר
תמורקין ,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 ,01/10/2018
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.
ניר תמורקין ,מפרק

יאיר גלפר ,מפרק
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ספיד בראשית גן עדן בע"מ

חושן מרפאה דנטלית בע"מ

(ח"פ )514538792

(ח"פ )514024512

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בן
דהאן ,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  ,31/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי
בוהדנה ,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 ,02/10/2018
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 ,01/10/2018
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.

בן דהאן ,מפרק

מרדכי בוהדנה ,מפרק

אבן צור פרויקטים בע"מ

גאו י.ד .בע"מ

(ח"פ )515144269

(ח"פ )513947812

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירה
סלוני ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל
גבעתי ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/10/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/10/2018
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.

מירה סלוני ,מפרקת

יובל גבעתי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7902כ"ד באב התשע"ח5.8.2018 ,
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"מנצור" משקאות  -עולם המשקאות והיין בע"מ

אומדיקה בע"מ

(ח"פ )513959601

(ח"פ )513992503

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ישראל מנשריאן ,מרח' ויצמן  ,66יהוד-מונוסון ,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  ,01/08/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
מיתרי קעואר ,מרח' דרך העצמאות  ,120חיפה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/09/2018
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 ,16/09/2018
בשעה  ,10:00במשרד עו"ד שפיק רפול ,רח' רד"ק  ,22חיפה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

ישראל מנשריאן ,מפרק

מיתרי קעואר ,רו"ח ,מפרק

מגנזי כפידור בע"מ

הדר  6א הרצליה תמ"א בע"מ

(ח"פ )514828912

(ח"פ )514953876

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
מגנזי ,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  ,01/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי
חיים ,מרח' התבור  ,9הרצליה ,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 ,02/10/2018
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 ,15/09/2018
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 מגנזי ,מפרק

רפי חיים ,מפרק
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קשרי משקיעים משולבים בע"מ

נמרים של נייר בע"מ

(ח"פ )513149450

(ח"פ )513877803

(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  ,15/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר
שילוני ,מרח' האגוז  ,61קריית אונו ,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  ,07/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ציפורה הרדוף ,מרח' קוסובסקי  ,54תל–אביב-יפו ,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.
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 המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/09/2018
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 ,15/09/2018
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.

עומר שילוני ,מפרק

ציפורה הרדוף ,מפרקת

מרתון מערכות מיזוג בע"מ

נתיב בלקן בע"מ

(ח"פ )513565150

(ח"פ )513434704

(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  ,07/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
רויטמן ,מרח' המלך יהושפט  ,15אשדוד ,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  ,05/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנדי
אריאל בויאנגו ,מרח' לובטקין צביה  ,19כפר 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.

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 ,15/09/2018
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 ,15/09/2018
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 רויטמן ,מפרק

אנדי אריאל בויאנגו ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7902כ"ד באב התשע"ח5.8.2018 ,
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מרכז רפואי רמת החייל בע"מ

דלתות חסון בע"מ

(ח"פ )514198290

(ח"פ )513969725

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,07/06/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אירית
פייביש ,מרח' הברזל  ,34תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
חסון ,מרח' רינתיה  ,5רינתיה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/09/2018
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 ,15/09/2018
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.

אירית פייביש ,מפרקת

אליהו חסון ,מפרק

קבוצת רנסאנסיה אחזקות בע"מ

פניני בר ( )2009בע"מ

(ח"פ )514510288

(ח"פ )514286632

(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  ,08/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנדי
אריאל בויאנגו ,מרח' הנוטרים  ,8חולון ,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  ,15/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
חסון ,מרח' רינתיה  ,5רינתיה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/09/2018
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 ,15/09/2018
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.

אנדי אריאל בויאנגו ,מפרק

אליהו חסון ,מפרק
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חסון  -רותם בע"מ

אן.אי .מובמנט בע"מ

(ח"פ )514032531

(ח"פ )512501925

(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  ,15/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
חסון ,מרח' רינתיה  ,5רינתיה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן
זיליק צ'פניק ,מרח' מוטה גור  ,7פתח תקווה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/09/2018
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 ,15/09/2018
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.

אליהו חסון ,מפרק

נתן זיליק צ'פניק ,מפרק

וריוס סיגמור בע"מ

אס אי או סוסיאל מדיה בע"מ

(ח"פ )512887803

(ח"פ )514888445

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוריס
מאשיאו ,מרח' הרצל  ,21נתניה ,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  ,26/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יהונתן אפללו ,מרח' גבורי ישראל  ,24נתניה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/09/2018
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 ,01/10/2018
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.

מוריס מאשיאו ,מפרק

יהונתן אפללו ,עו"ד ,מפרק
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ק.ה .ברים בע"מ

יוני קלאב בע"מ

(ח"פ )513104380

(ח"פ )515359453

(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  ,24/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אהוד רז ,מרח' שד' תל חי  ,95קריית שמונה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלונה
רגב ,מרח' חדרה  ,5פתח תקווה ,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 ,16/09/2018
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,03/12/2018
בשעה  ,13:00אצל עו"ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל–אביב-
יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אהוד רז ,עו"ד ,מפרק

אלונה רגב ,מפרקת

אדמרקט טק בע"מ

רוגרי בע"מ

(ח"פ )515382851

(ח"פ )512793316

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברק
רזניק ,מרח' אביצור שמואל  ,6תל–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  ,02/08/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עמי סדן ,מרח' דרך מנחם בגין  ,7רמת גן  ,52521למפרק 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 ,03/12/2018
בשעה  ,13:00אצל עו"ד רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל–אביב-
יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16/09/2018
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

ברק רזניק ,מפרק

עמי סדן ,עו"ד ,מפרק
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אשד גד סחר ואלקטרוניקה בע"מ
(ח"פ )512668658
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,02/08/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עמי סדן ,מרח' דרך מנחם בגין  ,7רמת גן  ,52521למפרק 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 ,16/09/2018
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמי סדן ,עו"ד ,מפרק

יוגרי בע"מ
(ח"פ )512793324
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,02/08/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עמי סדן ,מרח' דרך מנחם בגין  ,7רמת גן  ,52521למפרק 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 ,16/09/2018
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמי סדן ,עו"ד ,מפרק

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,02/08/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
אליהו טבול ,מרח' חלוצי התעשיה  ,24חיפה ,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 ,16/12/2018
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.
אליהו טבול ,רו"ח ,מפרק

הברק אפרים גרינפלד בע"מ
(ח"פ )510703820
(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 ,31/07/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדנה
עדינה גביש גרינפלד ,מרח' שטרן אברהם  ,11הרצליה ,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.
עדנה עדינה גביש גרינפלד ,מפרקת

יהלומי הכוכב החדש בע"מ
(ח"פ )513635813
(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 ,18/07/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה ברגר ,מרח' ז'בוטינסקי  ,1רמת גן  ,5252001למפרק החברה.

קייקוד תוכנה בע"מ

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

(בפירוק מרצון)

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

(ח"פ )514429596

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

משה ברגר ,עו"ד ,מפרק

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

אורית  -אופטיקה בע"מ

(ח"פ )514049360

(ח"פ )511077786

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25/06/2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת ימין יהושוע,
מרח' בית הפועלים  ,6רחובות ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,19/07/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מרדכי אברהם מרגלית ,מרח' הרצל  ,182רחובות ,7626718
למפרק 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 ימין יהושוע ,עו"ד ,מפרקת

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.
מרדכי אברהם מרגלית ,עו"ד ,מפרק

מחפשי עניין בע"מ
(ח"פ )512946310
(בפירוק מרצון)

"מזח"  -חוף בית ינאי בע"מ
(ח"פ )511792798

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,01/08/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אברהם יצחק אברמוביץ ,מרח' דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו
 ,6701101למפרק החברה.

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 ,01/08/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שירי גרין ,מרח' גבורי ישראל  ,24נתניה ,למפרקת החברה.

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

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

אברהם יצחק אברמוביץ ,עו"ד ,מפרק

שירי גרין ,עו"ד ,מפרקת

אלמוז השקעות בע"מ

ראדלט אחזקות בע"מ

(ח"פ )511816043

(ח"פ )514554807

(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 ,31/07/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אריאל מירלמן ,מרח' דרך בגין  ,132תל–אביב-יפו ,6702101
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 ,01/08/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נתנאל לובצקי ,מרח' תש"ח  ,2תל–אביב-יפו  ,6209311למפרק
החברה.

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

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

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

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

אריאל מירלמן ,עו"ד ,מפרק

נתנאל לובצקי ,עו"ד ,מפרק
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סופר חברתי-שירותי ניהול לצרכנייה חברתית בירוחם

לי אל נאמנים בע"מ

(ח"פ )515405850

(ח"פ )515353167

(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 ,02/08/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נחמיה קייקוב ,מרח' הקשת  ,42תל–אביב ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,30/07/2018
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.
נחמיה קייקוב ,עו"ד ,מפרק

י.מצב יזמות והשקעות בע"מ
(ח"פ )515598043

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

ח.מ.וי מרקט בע"מ
(ח"פ )514842806

(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 ,07/06/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל
פרץ ,מרח' ששת הימים  ,11כפר סבא  ,44249למפרק 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.
מיכאל פרץ ,מפרק

ארז ודודי שיער  2003בע"מ
(ח"פ )513382804

(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  ,01/08/2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת לאה מיכאלי
חגג ,מרח' גבורי ישראל  ,24נתניה ,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 לאה מיכאלי חגג ,עו"ד ,מפרקת

סיגמנט מדיה בע"מ
(ח"פ )515139103

(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 ,10/05/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז
אהרוני ,מרח' ברנשטיין  ,34ראשון לציון ,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.
ארז אהרוני ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7902כ"ד באב התשע"ח5.8.2018 ,

(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  ,30/07/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל פרומצנקו,
מרח' שד' בן גוריון  ,81תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
טל פרומצנקו ,מפרק

10435

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000617, received on -05/08/2018 ,

רקס מדיה בע"מ

אולמי פאלס ראשון לציון בע"מ

(ח"פ )515237071

(ח"פ )511697898

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27/07/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל פרומצנקו,
מרח' שד' בן גוריון  ,81תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,16/09/2018בשעה  ,10:00אצל אנגלשטיין את רזון
נכסים והשקעות בע"מ ,רח' מעלות  ,9חולון ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

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

החברה לנאמנות של מוריץ ,ויסגלס ,אלמגור,
עו"ד בע"מ
(ח"פ )511701419
(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 ,01/08/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא
שניאור ,מרח' לילינבלום  ,44תל–אביב-יפו למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיא שניאור ,עו"ד ,מפרק

ווב מסטרס בע"מ

יצחק משה ,רו"ח ,מפרק

תלאויאישן בע"מ
(ח"פ )514049360
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21/08/2018בשעה  ,15:00אצל המפרקת ,רח'
בית הפועלים  ,6רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ליאת ימין יהושוע ,עו"ד ,מפרקת

"מזח"  -חוף בית ינאי בע"מ
(ח"פ )511792798
(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  ,16/09/2018בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח'
גבורי ישראל  ,24נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
שירי גרין ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )512341603
(בפירוק מרצון)

אקורד מפיקים עמירם וחנוך אלפיים ( )1990בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(ח"פ )511440950

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16/09/2018בשעה  ,11:00אצל נאור מן ,רח'
ראשונים  ,1תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

כרמית רחל סוויד ,עו"ד ,מפרקת
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הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,16/09/2018בשעה  ,12:00אצל שפטר
ושות' ,עורכי-דין ,רח' היצירה  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
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בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
רפאל שפטר ,עו"ד ,מפרק

ישראל  ,24נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רועי דניאל ,עו"ד ,מפרק

אלגומיינד אלגוטריידינג
(ח"פ )515585313

אנגלשטיין את רזון נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )514154673

(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  ,16/09/2018בשעה  ,16:00אצל כהן בן נר
דורון ,עו"ד ,רח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
רוני מישקובסקי ,עו"ד ,מפרק

דן בנימין הפקות בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20/09/2018בשעה  ,10:00במשרדי אנגלשטיין את
רצון נכסים והשקעות בע"מ ,רח' בלפור  ,34תל–אביב-יפו ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.
דוד אנגלשטיין ,מפרק

י.מצב יזמות והשקעות בע"מ

(ח"פ )514621689

(ח"פ )515598043

(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  ,16/09/2018בשעה  ,16:00אצל עו"ד יונתן
בן ישי ,רח' דרך חברון  ,101ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21/08/2018בשעה  ,10:00אצל עו"ד מעין אבנברג,
רח' רפפורט  ,3כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל פרץ ,מפרק

רויטל בנימין ,מפרקת

חץ השחם פרויקטים בע"מ
(ח"פ )513756973

סיגמנט מדיה בע"מ
(ח"פ )515139103
(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  ,16/09/2018בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
החורש  ,36עתלית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,07/10/2018בשעה  ,13:00אצל עו"ד רון הדר ,רח'
מונטיפיורי  ,46תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
טל פרומצנקו ,מפרק

זוהר שחם ,מפרק

רקס מדיה בע"מ

ניר-רון פרוקיטים בבניה בע"מ

(ח"פ )515237071

(ח"פ )514795871

(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  ,16/09/2018בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח' גבורי

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,07/10/2018בשעה  ,13:00אצל עו"ד רון הדר ברח'
מונטיפיורי  ,46תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
טל פרומצנקו ,מפרק

ברטר פלוס בע"מ

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.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )515718906
(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  ,16/09/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' גינת
אגוז  ,7פרדס חנה-כרכור ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אסף שלמה כהן צידון ,עו"ד ,מפרק

צ'חלטה יזמות בע"מ
(ח"פ )515732774
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20/09/2018בשעה  ,16:00אצל לובושיץ ויינברג
& פורת מחלב בר און ,משרד עורכי דין ,רח' בר כוכבא  ,16בני
ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.
דר ויינברג ,עו"ד ,מפרק

י.ל .קפה אספרסו בר בע"מ
(ח"פ )513776302
(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  337לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל שנועדה והתכנסה ביום  ,19/7/2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לבטל את הליך הפירוק מרצון של החברה ולבטל
את מינויו של עו"ד עודד שטייף למפרק החברה.
יוסי לאטי ,דירקטור

ג.ש.מ פלוס בע"מ
(ח"פ )51-490330-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק ,מת"ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק החברה.
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מורד ,גולדברג ,אדרי  -בנין והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-225552-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק ,מת"ד ,5805
הרצליה  ,46157למפרק 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.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק

אינסטול לאב בע"מ
(ח"פ )51-474434-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עומר ענתות ,מרח' פעמוני
יוסף  ,8תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עומר ענתות ,מפרק

אדנים חברה לנאמנות ושרותים בע"מ
(ח"פ )51-045799-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח מנחם אביב ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  45ימים 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 ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צביקה גרוס ,מפרק

מנחם אביב ,רו"ח ,מפרק

הזנק פתרונות בע"מ

פנדום שנקר בע"מ

(ח"פ )51-442719-4

(ח"פ )51-295708-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-לאחר שכל בעלי המניות ויתרו על
זכותם לקבלת הודעה מוקדמת בדבר קיום האסיפה ,התקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון חיים בן
יוסף ,מרח' לילינבלום  ,30תל אביב ,למפרק החברה.

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 רונן צדוק ,מרח' איילת חן  ,4הרצליה ,למפרק
החברה.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רון חיים בן יוסף ,מפרק

סופוור טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-281593-7

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,9.1.2019
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.
רונן צדוק ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

דן פלק ניהול בע"מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז הרשקוביץ ,מרח'
הסוללים  ,5תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-327268-2

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.
ארז הרשקוביץ ,מפרק

אמריקן אנרג'י שיכון ופיתוח אולימפוס לניהול בע"מ
(ח"פ )51-456953-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של בעלי המניות של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,18.7.2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס,
מרח' בגין  ,5/3יהוד  ,56478למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7902כ"ד באב התשע"ח5.8.2018 ,

(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  ,24.7.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן פלק,
מרח' העלייה השנייה  ,10הרצליה ,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 ,24.12.2018
בשעה  ,10.00אצל עו"ד תמר לרנר ,רח' בר כוכבא  ,23בני ברק ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דן פלק ,מפרק
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.12.2018
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.

(ח"פ )51-582749-1
(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  ,18.7.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
הדסה מרום ,מרח' יהודה בורלא  ,37תל אביב  ,6936437למפרקת
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 ,20.11.2018
בשעה  ,12.00אצל 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.
הדסה מרום ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-410047-8
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את אגבריה סאלח ,ממעלה עירון-משירפה ,30920
למפרק החברה.
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נקסטפ מחקרים בע"מ
(ח"פ )51-402398-5
(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  ,23.7.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אורית כהן ,מרח' המחתרת  ,15רמת השרון ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אגבריה סאלח ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.12.2018
בשעה  ,17.00אצל 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.
אורית כהן ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7902כ"ד באב התשע"ח5.8.2018 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי
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