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מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין

תוקף המינוי כל עוד המתמנים משמשים בתפקידיהם בגוף
שהם נציגיו.

לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-

מינוי הוועדה המייעצת שפורסם ,2יתוקן לפי זה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
אביגיל רונקין ,מס' רישום  ,18986לעובדת סוציאלית בעיריית
תל אביב ,לפי החוק האמור.

ה' בטבת התשע"ט ( 13בדצמבר )2018
		  זאב אלקין
(חמ )3-4451
השר להגנת הסביבה
 2י"פ התשע"ב ,עמ'  ;5065התשע"ו ,עמ' .7656

ט"ו בטבת התשע"ט ( 23בדצמבר )2018
			   חיים כץ
(חמ )3-143
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינויה של ליאת ארנטל ,2מס' רישום  ,15068כך שבמקום
"מודיעין" יבוא "במחוז ירושלים".
ט"ו בטבת התשע"ט ( 23בדצמבר )2018
			   חיים כץ
(חמ )3-143
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .3130

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק אימוץ ילדים ,התשמ"א1981-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (36ב) לחוק אימוץ ילדים,
התשמ"א ,11981-אני ממנה את אורית כץ ,מס' רישום ,22774
לעובדת סוציאלית באזור תל אביב והמרכז ובאזור באר שבע
והדרום ,לעניין החוק האמור.
ט"ו בטבת התשע"ט ( 23בדצמבר )2018
		   חיים כץ
(חמ -3-475ה)7
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
 1ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;293התשע"א ,עמ' .81

שינוי בהרכב ועדה מקצועית לאסבסט ואבק מזיק
לפי חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק ,התשע"א2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לחוק למניעת מפגעי אסבסט
ואבק מזיק ,התשע"א ,12011-אני ממנה את הרשומים מטה
לחברים בוועדה המקצועית לאסבסט ואבק מזיק ,כמפורט להלן:
רעות בלוך-רבי  -מנהלת רישוי אסבסט ,יושבת ראש הוועדה,
במקום תמר בר–און;
אלי שמואל וממלאת מקומו רימה כהן  -עובדי משרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ,במקום רימה כהן -
עובדת אגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה המסחר
והתעסוקה.
1

ס"ח התשע"א ,עמ' .694

6 384

מינוי ועדת ערר
לפי תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) ,התשכ"ד1964-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (24א) לתקנות מחלות בעלי חיים
(שחיטת בהמות) ,התשכ"ד( 11964-להלן  -התקנות) ,אני ממנה
ועדת ערר בהרכב שלהלן:
שלמה בן אליהו  -המנהל הכללי במשרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,יושב ראש;
אליעזר נילי  -חבר ,נציג ציבור;
דניאל פיינגולד -חבר ,נציג ציבור.
ה' בטבת התשע"ט ( 13בדצמבר )2018
		  אורי אריאל
(חמ )3-5790
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ק"ת התשכ"ד ,עמ'  ;837התשכ"ח ,עמ' .187

מינוי ועדת ערר
לפי תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) ,התשכ"ד1964-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (81ג) לתקנות מחלות בעלי חיים
(שחיטת בהמות) ,התשכ"ד( 11964-להלן  -התקנות) ,אני ממנה
ועדת ערר בהרכב שלהלן:
שלמה בן אליהו  -המנהל הכללי במשרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,יושב ראש;
אליעזר נילי  -חבר ,נציג ציבור;
דניאל פיינגולד -חבר ,נציג ציבור.
ה' בטבת התשע"ט ( 13בדצמבר )2018
		  אורי אריאל
(חמ )3-5790
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ק"ת התשכ"ד ,עמ' .837

הודעה על עדכון הסכום הבסיסי
לפי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות,
התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13כא לחוק הפצת שידורים
באמצעות תחנות שידור ספרתיות ,התשע"ב( 12012-להלן -
החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד כאמור בסעיף 13כא(ב)
לחוק ,התעדכן הסכום הנקוב בהגדרה "הסכום הבסיסי" בסעיף
13י לחוק ,ומיום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר  ,)2019הוא
 102,310שקלים חדשים.
כ"ה בטבת התשע"ט ( 2בינואר )2019
נתנאל (נתי) כהן
		
(חמ )3-5718
המנהל הכללי של משרד התקשורת
 1ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;286התשע"ז ,עמ'  ;96י"פ התשע"ח,
עמ' .10385

ילקוט הפרסומים  ,8082י' בשבט התשע"ט16.1.2019 ,
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הודעה על סכומים מעודכנים
לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 37א(10ג) לחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב
שינוי המדד כאמור בסעיף 37א(10ב) לחוק ,התעדכנו הסכומים
הנקובים בסעיפים 37א37 ,א(2א)(37 ,)5א37 ,3א 4ו–37א4א לחוק,
ומיום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר  )2019הם כלהלן:
( )1בסעיף 37א לחוק ,בהגדרה "הסכום הבסיסי" -
(א) בכל מקום -
( )1במקום " 232,050שקלים חדשים" יבוא "234,830
שקלים חדשים";
( )2במקום " 100,892,910שקלים חדשים" יבוא
" 102,100,000שקלים חדשים";
(ב) במקום " 1,614,290שקלים חדשים" יבוא " 1,633,600שקלים
חדשים";
( )2בסעיף 37א(2א)( )5לחוק ,במקום " 25,230שקלים חדשים"
יבוא " 25,530שקלים חדשים";
( )3בסעיף 37א 3לחוק ,במקום " 100,900שקלים חדשים" יבוא
" 102,110שקלים חדשים";
( )4בסעיף 37א 4לחוק ,במקום " 232,050שקלים חדשים" יבוא
" 234,830שקלים חדשים";
( )5בסעיף 37א4א לחוק ,במקום " 232,050שקלים חדשים" יבוא
" 234,830שקלים חדשים".
כ"ה בטבת התשע"ט ( 2בינואר )2019
נתנאל (נתי) כהן
		
(חמ )3-4756
המנהל הכללי של משרד התקשורת
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשע"ד ,עמ'  ;282י"פ התשע"ח,
עמ' .3721

האמור ,החליטה ועדת הכספים של הכנסת לקבוע כי הודעתה
בדבר פטור ממכרז למשרות מנהל ועדת החוץ והביטחון של
הכנסת ומנהל ועדת הכספים של הכנסת ,2והודעתה בדבר
פטור ממכרז למשרת מנהל הוועדה לענייני ביקורת המדינה
של הכנסת - 3בטלות.
כ"ה בטבת התשע"ט ( 2בינואר )2019
  משה גפני
		
(חמכ)2001393-
יושב ראש ועדת הכספים
 2י"פ התש"ל ,עמ' .1622
 3י"פ התשל"ו ,עמ' .296

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 50ט(ג) לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי בהתאם לשיעור
עליית המדד שהיה ידוע ביום  1בינואר  2019לעומת מדד חודש
דצמבר  ,2011סכומי העיצומים בסעיף 50ד לחוק התעדכנו ביום
כ"ד בטבת התשע"ט ( 13בינואר  )2019כלהלן:
( )1סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 50ד(א) לחוק הוא:
(א) לגבי אדם  1,035,730 -שקלים חדשים;
( )2סכום העיצום הכספי האמור בסעיף 50ד(ב) לחוק הוא:
(א) לגבי אדם  310,720 -שקלים חדשים;
(ב) לגבי תאגיד  2,285,810 -שקלים חדשים.
כ"ה בטבת התשע"ט ( 2בינואר )2019
  מיכל הלפרין
		
(חמ )3-5086
	 הממונה על הגבלים עסקיים
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התשע"ב ,עמ'  ;382י"פ התשע"ח,
עמ' .4194

הודעה על עדכון סכומים

מינוי יושב ראש לוועדת בחירות אזורית עכו

לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד2013-

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (20א) לחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] ,התשכ"ט ,11969-ועל פי בקשת יושב ראש ועדת
הבחירות המרכזית לכנסת ה– ,21אני ממנה בזה את השופט זיאד
סאלח ,סגן נשיא של בית משפט השלום בעכו ,ליושב ראש ועדת
הבחירות האזורית עכו ,במקום השופטת עידית (רז) וינברגר,
שהודיעה על פרישתו מהתפקיד.
2
ההודעה מיום כ"ז בתמוז התשע"ה ( 14ביולי  )2015תתוקן
בהתאם.
י"ח בטבת התשע"ט ( 26בדצמבר )2018
  אסתר חיות
		
(חמ -3-16ה)5
נשיאת בית המשפט העליון
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"ה ,עמ' .107
 2י"פ התשע"ה ,עמ'  ;7856התשע"ח ,עמ' .3763

בתוקף סמכותי לפי סעיף (43ג) לחוק לקידום התחרות
ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד( 12013-להלן  -החוק) ,וסעיף
50ט(ג) לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ,21988-אני מודיעה
כי בהתאם לשיעור שינוי המדד הידוע ביום כ"ד בטבת
התשע"ט ( 1בינואר  )2019לעומת המדד הידוע ביום י"ד בטבת
התשע"ח ( 1בינואר  ,)2018סכומי העיצומים הכספיים בסעיף
(43ב) לחוק התעדכנו כלהלן:

הודעה בדבר ביטול פטור ממכרז

(א) לגבי אדם  300,560 -שקלים חדשים;
(ב) לגבי תאגיד  8,014,960 -שקלים חדשים.
כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר )2019
		
(חמ )3-5027
מיכל הלפרין
הממונה על הגבלים עסקיים
ויושבת ראש הוועדה לצמצום הריכוזיות
 1ס"ח התשע"ד עמ'  ;92י"פ התשע"ח ,עמ' .4194
 2ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התשע"ד ,עמ' .382

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ובתוקף סמכותה לפי סעיף  41לחוק
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

ילקוט הפרסומים  ,8082י' בשבט התשע"ט16.1.2019 ,
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הודעה על הסמכת פקחים

פורום חוף אשקלון בע"מ

לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים),
התשס"ח2008-

(ח"פ )51-227197-4

בתוקף סמכותי לפי תקנה (3א) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח( 12008-להלן -
החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,אני מסמיכה לפקחים לפי החוק
לעניין אכיפת הוראות חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי
חיים) ,התשנ"ד ,21994-את עובדי עיריית חיפה שלהלן ,וזאת כל
עוד הם משמשים בתפקידם:
יאיר וייס
אייל תדמור
ב' בטבת התשע"ט ( 10בדצמבר )2018
			 עינת קליש רותם
(חמ )3-429
ראש עיריית חיפה
 1ס"ח התשס"ח ,עמ' .534
 2ס"ח התשנ"ד ,עמ' .56

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' ,60190
/60195 ,60191הים התיכון (חלק מהמים הטריטוריאליים של
מדינת ישראל) ,הוצגו היום למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקיד
הסדר המקרקעין אזור הסדר חיפה ,רח' פלי"ם 15א ,קומה ,14
קריית הממשלה ,חיפה ,בעיריית חיפה ובלשכת הממונה על
מחוז חיפה ,קריית הממשלה ,חיפה.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,14.3.2019בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' מרגולין ,6
באר שבע  ,8488562לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי שוורץ ,מפרק

ג .פורום שרותי במה בע"מ
(ח"פ )51-1238320-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
תנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי שוורץ ,מת"ד ,2313
קריית יהודית ,באר שבע ,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.
רועי שוורץ ,מפרק

ג .פורום שרותי במה בע"מ
(ח"פ )51-1238320-9

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה
פורום חוף אשקלון בע"מ
(ח"פ )51-227197-4
(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  ,25.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי שוורץ ,מת"ד ,2313
קריית יהודית ,באר שבע ,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.
רועי שוורץ ,מפרק
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(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,14.3.2019בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' מרגולין ,6
באר שבע  ,8488562לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי שוורץ ,מפרק

 009פורום  -ניהול בע"מ
(ח"פ )51-169664-3
(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  ,25.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רועי שוורץ ,מת"ד ,2313
קריית יהודית ,באר שבע ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,8082י' בשבט התשע"ט16.1.2019 ,
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רועי שוורץ ,מפרק

 009פורום  -ניהול בע"מ
(ח"פ )51-169664-3
(בפירוק מרצון)

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 ,7.5.2019
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.
אביתר צוקר ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית

השוק הגדול מכולם ט.מ )2015( .בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,14.3.2019בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' מרגולין ,6
באר שבע  ,8488562לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-525347-4

רועי שוורץ ,מפרק

הדסים הנדסה ניהול פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-502487-5
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את משה שמסיאן ,מרח' משר  ,55ראש העין ,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 ,5.5.2019
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.
משה שמסיאן ,מפרק

צ.ה .מירב בע"מ
(ח"פ )51-475551-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.1.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביתר
צוקר ,מקיבוץ מירב ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,8082י' בשבט התשע"ט16.1.2019 ,

(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  ,27.12.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טירן מייזל ,משד'
ויצמן  ,33/2קריית ביאליק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.5.2019
בשעה  ,10.00אצל עו"ד יהושע לניאדו ,רח' דרך עכו ,140
קריית ביאליק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טירן מייזל ,מפרק

סנדיאן בניין ופיתוח עפר בע"מ
(ח"פ )51-473895-4
(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  ,6.1.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את האני עיסא ,מרח'
אלמנשייה  ,1כפר קאסם  ,4881000למפרק 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 ,10.5.2019
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
האני עיסא ,מפרק

6387

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2019-000069, received on -16/01/2019 ,

נתי מכונות  2006בע"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.

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 ,15.5.2019
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מוטי אלוש ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-390250-2
(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  ,27.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
צופי שרון לפק ,מרח' אבא הלל  ,7רמת גן ,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 ,12.5.2019
בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,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.
צופי שרון לפק ,עו"ד ,מפרקת

א.ח שטיפת רכבים בע"מ
(ח"פ )51-353311-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.1.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר אושיק חזן,
מרח' משה אהרון טוב  ,4/4ירושלים ,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 ,14.5.2019
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.
אשר אושיק חזן ,מפרק

א.א.ר .הפקות בע"מ
(ח"פ )51-477830-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.1.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוטי אלוש,
מרח' כיכר העצמאות  ,3עפולה ,למפרק החברה.
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אבי קמחי בע"מ
(ח"פ )51-452629-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את יעקב קמחי ,מרח' באר שבע  ,22תל אביב,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.5.2019
בשעה  ,13.00אצל 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 קמחי ,מפרק

נסטה אקולוגיה בע"מ
(ח"פ )51-416947-3
(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  ,30.11.2018התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית שיין ,מרח' הענבל 46א,
גבעת יערים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.5.2019
בשעה  ,17.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עמית שיין ,מפרק
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מטרופוליס תשתיות וניהול בע"מ
(ח"פ )51-344318-4
(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  ,3.1.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני רייך ,מרח'
הצנחנים  ,25גבעתיים ,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 ,3.7.2019
בשעה  ,11.00אצל 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.
בני רייך ,מפרק

קדמתץ אלונים בע"מ
(ח"פ )512063603
(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  ,13/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יעקב בן שאול ,מרח' דרך אבא הלל  ,14רמת גן  ,5250607למפרק
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.

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן
קרייטר ,מרח' יגאל אלון  ,9קריית אונו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,07/04/2019
בשעה  ,10:30אצל עו"ד אמיר טנא ,רח' סוקולוב  ,10רחובות,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן קרייטר ,מפרק

ד"ר דוד אגרנוב בע"מ
(ח"פ )513181214
(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  ,13/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
אגרנוב ,מרח' אלוני אבא  ,1אלוני אבא ,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 ,27/02/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19/05/2019
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יעקב בן שאול ,עו"ד ,מפרק

ג'סט פור יו בית אופנה בע"מ
(ח"פ )512048034
(בפירוק מרצון)

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

בסטה  -איטליאנה בע"מ
(ח"פ )513759647
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון
רז ,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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,03/03/2019
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אריה מוגנס ברקוביץ ,מפרק

שמעון רז ,מפרק

עינב שדמון יזמות והשקעות בנדל"ן בע"מ
(ח"פ )515582542
(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  ,13/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עינב
שדמון ,מרח' החצבני  ,7יקנעם עילית ,למפרקת החברה.

אוכל ויין  -מעדנייה משפחתית בע"מ
(ח"פ )515017952
(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  ,13/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמר
סולומון ,מרח' מפרץ שלמה  ,18חולון ,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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/05/2019
בשעה  ,08:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,27/02/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

תמר סולומון ,מפרקת

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

עינב שדמון ,מפרקת

א.ב .אינטק יבוא בע"מ
(ח"פ )514936848
(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  ,13/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה
מוגנס ברקוביץ ,מרח' אדם  ,47ירושלים ,למפרק החברה.

מאור אהרוני בע"מ
(ח"פ )513659268
(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  ,14/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו
אהרוני ,מרח' אליהו ברלין  ,9תל–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.

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 ,14/05/2019
בשעה  ,09:00אצל עו"ד אריה בדנר ,רח' כנרת  ,5בני ברק ,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 ,15/05/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

אליהו אהרוני ,מפרק

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

רייזמן ישראל ניהול ואחזקות בע"מ

(ח"פ )515462521

(ח"פ )511529489

(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  ,30/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גסטון
רנדלשטיין ,מרח' ז'בוטינסקי  ,2רמת 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  ,08/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ניר בר ,מרח' תע''ש  ,10רמת 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 ,28/02/2019
בשעה  ,16:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,09/05/2019
בשעה  ,09:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

גסטון רנדלשטיין ,מפרק

ניר בר ,עו"ד ,מפרק

לייטבלו שי בע"מ

לונדון ישראל שיווק פירות וירקות בע"מ

(ח"פ )514225689

(ח"פ )515162154

(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  ,06/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אריאל אשואל ,מרח' גיבורי ישראל 5א ,נתניה  ,4250405למפרק
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  ,15/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
בנג'ו ,מרח' שושנה דמארי  ,9כפר 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 ,19/05/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28/02/2019
בשעה  ,16:00אצל עו"ד אלעזר טננבוים ,רח' מיקוניס שמואל ,3
תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב בנג'ו ,מפרק

אריאל אשואל ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8082י' בשבט התשע"ט16.1.2019 ,
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ט.מ.ס.א .ניהול החזקות השקעות בע"מ

שוהם הנפקות אג"ח בע"מ

(ח"פ )514042712

(ח"פ )513409300

(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  ,15/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יצחק איציק כהן ,מרח' יגיע כפיים  ,2תל–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  ,25/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורין
דניאל ,מרח' סירני אנצו  ,13גבעתיים ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,03/03/2019
בשעה  ,10:30אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

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 ,01/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דורין דניאל ,מפרקת

יצחק איציק כהן ,עו"ד ,מפרק

איי קוק בע"מ

סופר סטוק באר שבע בע"מ

(ח"פ )514227818

(ח"פ )515018620

(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  ,02/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אשר
חזוט ,מרח' שדרות היונה  ,43מיתר ,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 ,22/05/2019
בשעה  ,10:00אצל עו"ד מאיר שמחון ,רח' בן צבי יצחק  ,10באר
שבע ,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  ,15/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבירם
וזנה ,מרח' מנחם אוסישקין  ,14/1אשדוד ,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 ,15/05/2019
בשעה  ,12:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אבירם וזנה ,עו"ד ,מפרק

אשר חזוט ,מפרק
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חרושת מערכות סטריליות בע"מ

עין דור מערכות סטריליות ( )2005בע"מ

(ח"פ )513170670

(ח"פ )513765941

(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  ,13/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר
שוורץ ,מרח' דינור  ,50/8כפר סבא ,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  ,13/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר
שוורץ ,מרח' דינור  ,50/8כפר 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 ,13/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

תמיר שוורץ ,מפרק

תמיר שוורץ ,מפרק

חוות בר יוחאי בע"מ

רפי טל נדל"ן בע"מ

(ח"פ )514438837

(ח"פ )513812404

(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  ,16/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
זכרי ,מרח' שבי ציון  ,303שבי ציון ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי
טל ,מרח' קפלן  ,22הרצליה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

דוד זכרי ,מפרק

רפי טל ,מפרק
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אס.פי.טי .החזקות בע"מ

ר .צ .שיווק מרכזי בית אלעזרי בע"מ

(ח"פ )512934522

(ח"פ )512031998

(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 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  ,30/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל
דורין ,מרח' סירני אנצו  ,13גבעתיים ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יהודית צוק ,מרח' הרימון  ,70בית אלעזרי ,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.

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 ,01/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,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 ,01/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

דניאל דורין ,מפרקת

יהודית צוק ,מפרקת

אקסרטיב גלובל מדיה בע"מ

מ.מ.פ .מערכות מיזוג אויר בע"מ

(ח"פ )514394733

(ח"פ )512426990

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף
בו אשר ,מרח' הנחושת  ,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  ,29/11/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי
פרץ ,מנווה מיכאל ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסף בו אשר ,מפרק

מרדכי פרץ ,מפרק
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פ.א.י שפע פיתוח ויזמות בע"מ

שפע ייבוא ושיווק מנועים בע"מ

(ח"פ )515778355

(ח"פ )513901470

(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  ,30/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יקי
אברביה ,מרח' החשמונאים  ,33בת 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  ,30/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן
סולימן ,מרח' דרך העצמאות  ,15חיפה ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

יקי אברביה ,מפרק

נתן סולימן ,מפרק

ש.ט.ח  -ע.ל.ש

פרולב בע"מ

(ח"פ )513038059

(ח"פ )510578933

(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  ,30/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
שטרייפלר ,מרח' טארק עבד אל-חי  ,1טירה ,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  ,13/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תמיר
שוורץ ,מרח' דינור  ,50/8כפר סבא ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

חיים שטרייפלר ,מפרק

תמיר שוורץ ,מפרק
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ש.מ .שלומי פוטטוס בע"מ
(ח"פ )515036721
(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  ,10/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אביב שבת ,מרח' בר כוכבא  ,23בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/03/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אביב שבת ,עו"ד ,מפרק

מאגר וסחר (מטבעות) בע"מ
(ח"פ )513684043
(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 ,10/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
סימון זיני ,מרח' פנחס  ,30רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
סימון זיני ,עו"ד ,מפרקת

תכלית מטבעות בע"מ
(ח"פ )513678391
(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 ,10/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
סימון זיני ,מרח' פנחס  ,53רמת גן ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
סימון זיני ,עו"ד ,מפרקת

ש.ג .נאות חולון בע"מ
(ח"פ )515893386
(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 ,10/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
גולדשטיין ,מרח' מנחם  ,19בני ברק  ,5140006למפרק 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.
יצחק גולדשטיין ,מפרק

נטרו-ספקט השקעות בע"מ
(ח"פ )512756560
(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 ,09/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלי בלקינד ,מרח' הארבעה  ,28תל–אביב-יפו  ,6473925למפרק
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.
אלי בלקינד ,עו"ד ,מפרק

מעיין צור בע"מ
(ח"פ )514322056
(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 ,13/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אבי מיכאלי ,מרח' דרך רמתיים  ,22הוד השרון ,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.

ילקוט הפרסומים  ,8082י' בשבט התשע"ט16.1.2019 ,
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אבי מיכאלי ,עו"ד ,מפרק

אלי בלקינד ,עו"ד ,מפרק

מעוף א.ס .בע"מ

בס"ד אאא משקאות בע"מ

(ח"פ )514761949

(ח"פ )515742898

(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 ,13/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן
פריד ,מרח' המדע  ,8רחובות ,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 ,01/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נעמן רונן לוי ,מרח' בר כוכבא  ,8גבעת שמואל ,למפרק החברה.

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

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

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

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

רונן פריד ,עו"ד ,מפרק

נעמן רונן לוי ,עו"ד ,מפרק

ד.ג חוצות ניהול מזון בע"מ

ד.ב .עתיד מרקטינג בע"מ

(ח"פ )514805092

(ח"פ )514506336

(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 ,31/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל
מלכה ,מרח' מצפה נוף  ,57כרמיאל ,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 ,17/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלי בלקינד ,מרח' הארבעה  ,28תל–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.

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.

גבריאל מלכה ,מפרק

אלי בלקינד ,עו"ד ,מפרק

ל.א .לסתר בע"מ

ד"ר וינרוט בע"מ

(ח"פ )513949099

(ח"פ )512554395

(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 ,09/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלי בלקינד ,מרח' הארבעה  ,28תל–אביב-יפו ,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 ,13/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ארז אברמוביץ ,מרח' ויצמן  ,2תל–אביב-יפו  ,6423902למפרק
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.

ילקוט הפרסומים  ,8082י' בשבט התשע"ט16.1.2019 ,

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

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

ארז אברמוביץ ,עו"ד ,מפרק

גל הררי ,עו"ד ,מפרק

ויקטור סלמה בע"מ

אלפז קבלנים בע"מ

(ח"פ )511336919

(ח"פ )510941883

(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 ,13/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח אבי
אומסי ,מרח' הרצל  ,76חיפה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,13/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב
פרימק ,מרח' כרמון  ,8ירושלים ,למפרק החברה.

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

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

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

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

אבי אומסי ,רו"ח ,מפרק

זאב פרימק ,מפרק

גארוו ישראל חיפושי נפט וגז בע"מ

ונדטרוניקס בע"מ

(ח"פ )513529768

(ח"פ )512871963

(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 ,14/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דניאל זולוטוביצקי ,מרח' המעיין  ,2מודיעין-מכבים-רעות,
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 ,14/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי
צבי ליואי ,מרח' שדרות רוטשילד  ,78תל–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.

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.

דניאל זולוטוביצקי ,עו"ד ,מפרק

עדי צבי ליואי ,עו"ד ,מפרק

נכסי פסו בע"מ

עופר מוטולה ,עורך דין

(ח"פ )510613664

(ח"פ )513254763

(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 ,09/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל
הררי ,מרח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,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 ,13/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגל
דוידוב מוטולה ,מרח' שדרות רוטשילד  ,136תל–אביב-יפו
 ,6527212למפרקת החברה.

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

ילקוט הפרסומים  ,8082י' בשבט התשע"ט16.1.2019 ,
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

סיגל דוידוב מוטולה ,מפרקת

אסף לאור ,עו"ד ,מפרק

דולינסקי את שאשו יזמות בע"מ

פארטו  -ישומים ניהוליים בע"מ

(ח"פ )515359404

(ח"פ )513924670

(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 ,09/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד
אלמוג דולינסקי ,מרח' אשכול לוי  ,92תל–אביב-יפו ,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 ,14/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עזריאל
שחם ,מרח' צה''ל  ,11קריית מוצקין ,למפרק החברה.

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

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

עודד אלמוג דולינסקי ,מפרק

מרדכי פז נכסים בע"מ

נתיבת בשחקים בע"מ

(ח"פ )512196890

(ח"פ )515165991

(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 ,09/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל
לוי ,מרח' החומה השלישית  ,34ירושלים ,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.

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 ,31/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
תומר אלטמן ,מרח' לינקולן  ,20תל–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.
תומר אלטמן ,עו"ד ,מפרק

שמואל לוי ,מפרק

ע.פ( .סבג) אחזקות בע"מ

נבות שדרות רוטשילד  105תל אביב בע"מ

(ח"פ )514737709

(ח"פ )510857014

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,14/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסף לאור ,מרח' הארבעה  ,24תל–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.

ילקוט הפרסומים  ,8082י' בשבט התשע"ט16.1.2019 ,

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 ,13/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן
ברוך ,מרח' סוקולוב  ,19נתניה ,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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

קרן ברוך ,עו"ד ,מפרקת

דרור יהודאי ,עו"ד ,מפרק

ת.ת.י .יועצים לניהול וארגון בע"מ

בייזר ניהול ופיננסים בע"מ

(ח"פ )511896763

(ח"פ )513500603

(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 ,13/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
לוי ,מרח' המדע  ,8רחובות ,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 ,14/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי
צבי ליואי ,מרח' שדרות רוטשילד  ,78תל–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.
משה לוי ,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.
עדי צבי ליואי ,עו"ד ,מפרק

אחים מכלוף עבודות פח ומיזוג אויר בע"מ
(ח"פ )512303660
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )513782367

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 ,14/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שאול צור ,מרח' כצנלסון  ,13אשקלון ,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.
שאול צור ,עו"ד ,מפרק

השמש והבינה בע"מ
(ח"פ )515626505
(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 ,07/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דרור יהודאי ,מרח' דרך השרון  ,5בית יצחק-שער חפר ,4292000
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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אחז  -ייעוץ חקלאי בע"מ

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 ,14/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי
צבי ליואי ,מרח' שדרות רוטשילד  ,78תל–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.
עדי צבי ליואי ,עו"ד ,מפרק

זולקול בע"מ
(ח"פ )513496893
(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 ,15/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חן
אלדר ,מרח' אחד העם  ,35תל–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.

ילקוט הפרסומים  ,8082י' בשבט התשע"ט16.1.2019 ,
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חן אלדר ,עו"ד ,מפרקת

ט.י.ר.ן צפון הנדסה 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.
יורם צברי ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )514174044
(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  ,27/12/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרון טטרו,
מרח' גיבורי ישראל  ,20נתניה  ,42504למפרק 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.
אהרון טטרו ,עו"ד ,מפרק

קודיצ'ה בע"מ

המסלול הירוק מיחזור בע"מ
(ח"פ )515131183
(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 ,15/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר לוי,
מרח' יקינתון 2ג' ,קריית ביאליק ,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.
זהר לוי ,מפרק

(ח"פ )514609940
(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 ,31/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אושר בן עזרי ,מרח' ההגנה  ,17אור יהודה ,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.
אושר בן עזרי ,עו"ד ,מפרק

טפקו  -ייצור מערכות בקרת אנרגיה ומתקנים
לשמירת איכות הסביבה בע"מ

לידור אנטרטיינמנט בע"מ
(ח"פ )514512904
(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 ,15/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון
צבי לידה ,מרח' קפריסין  ,12תל–אביב-יפו  ,6901654למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דורון צבי לידה ,מפרק

(ח"פ )511164410
(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 ,15/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יורם צברי ,מרח' העצמאות  ,42קריית אתא  ,2807145למפרק
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,8082י' בשבט התשע"ט16.1.2019 ,

פיגומי הדרום בע"מ
(ח"פ )515502474
(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 ,15/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה
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טישלר ,מרח' שד' ביאליק  ,37רמת השרון  ,4720630למפרק
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.
אריה טישלר ,מפרק

אור הסעות במדבר בע"מ
(ח"פ )515522506
(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  ,15/01/2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל–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.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

אם בי אם יעוץ בע"מ
(ח"פ )514248913
(בפירוק מרצון)

קרליבך  ,1תל–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 שפרנט ,עו"ד ,מפרק

ליאו גולדברג מוטורס בע"מ
(ח"פ )510312895
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27/02/2019בשעה  ,10:00אצל יוסי אברהם ושות'
עורכי דין ,רח' דניאל פריש  ,3תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
אלעד רשטיק ,עו"ד ,מפרק

מיכל ואבינועם נכסים
(ח"פ )512780529
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27/02/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
דיזנגוף  ,205תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
גיא לרנר ,עו"ד ,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 ,15/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק
טננבאום ,מרח' לוי אשכול  ,50תל–אביב-יפו  ,69361למפרק
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.
יצחק טננבאום ,מפרק

נטרו-ספקט השקעות בע"מ
(ח"פ )512756560
(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  ,03/03/2019בשעה  ,10:30אצל המפרק ,רח'
הארבעה  ,28קומה  ,21תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
אלי בלקינד ,עו"ד ,מפרק

ד"ר מץ כירופרקטיקה בע"מ
(ח"פ )513646554

אלמה שלי בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514719103

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27/02/2019בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח'

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל

ילקוט הפרסומים  ,8082י' בשבט התשע"ט16.1.2019 ,
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תתכנס ביום  ,28/02/2019בשעה  ,18:00אצל המפרק ,רח' הגפן
 ,164רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הארבעה  ,28תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אלי בלקינד ,עו"ד ,מפרק

אסף יוסף ,מפרק

ד.ב .עתיד מרקטינג בע"מ

חיווט ישיר טכנולוגיות בע"מ

(ח"פ )514506336

(ח"פ )514537216

(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  ,27/02/2019בשעה  ,11:30אצל המפרק ,רח' קדושי
קהיר  ,15בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יעקב גקי בובליל ,עו"ד ,מפרק

מעיין צור בע"מ
(ח"פ )514322056

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  ,03/03/2019בשעה  ,11:30אצל המפרק ,רח'
הארבעה  ,28תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אלי בלקינד ,עו"ד ,מפרק

פינטו יבוא ושיווק מוצרי איכות בע"מ
(ח"פ )515590610
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27/02/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
דרך רמתים  ,22הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20/03/2019בשעה  ,12:00אצל קלוגמן-אדמוני
עורכי דין ,רח' דרך העצמאות  ,40יהוד-מונוסון ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

אבי מיכאלי ,עו"ד ,מפרק

שלומי חי אדמוני ,עו"ד ,מפרק

מעוף א.ס .בע"מ

קמפוס אי-זום בע"מ

(ח"פ )514127927

(ח"פ )514642842

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13/03/2019בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' המדע
 ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27/02/2019בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' ששת
הימים  ,30בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רונן פריד ,עו"ד ,מפרק

עומר גדיש ,עו"ד ,מפרק

ל.א .לסתר בע"מ

נונסטופ אינטרנט  1999בע"מ

(ח"פ )513949099

(ח"פ )512816489

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,03/03/2019בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח'

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,18/03/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'

ילקוט הפרסומים  ,8082י' בשבט התשע"ט16.1.2019 ,
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דרך השלום  ,53גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ארז אביב ,עו"ד ,מפרק

הנ"ל תתכנס ביום  ,17/07/2019בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח'
סוקולוב  ,19נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
קרן ברוך ,עו"ד ,מפרקת

קבוצת הדר וילג' בע"מ
(ח"פ )515514248

ניר  -מרכז מסחרי פ"ת בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )510605322

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28/02/2019בשעה  ,11:00במשרד עורכי
דין מטלס ושות' ,רח' גוש עציון  ,7גבעת שמואל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
ארז שביט ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14/03/2019בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן
פריד ,רח' המדע  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
חנן מנחמוב ,מפרק

רסלו נדל"ן בע"מ

ת.ת.י .יועצים לניהול וארגון בע"מ

(ח"פ )512858762

(ח"פ )511896763

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28/02/2019בשעה  ,16:00במשרדי חברת אורום
וונצ'רס אמ.קיי.איי בע"מ ,רח' דרך אבא הלל  ,16רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.
ערן רייזפלד ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13/03/2019בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן
פריד ,רח' המדע  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

קומפיומקס בע"מ
(ח"פ )512658733
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28/02/2019בשעה  ,16:30במשרדי חברת אורום
וונצ'רס אמ.קיי.איי בע"מ ,רח' דרך אבא הלל  ,16רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.
ערן רייזפלד ,עו"ד ,מפרק

משה לוי ,מפרק

פנגולד ישראל מס'  2בע"מ
(ח"פ )513968339
(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  ,03/03/2019בשעה  ,10:00אצל יהודה רוה ושות',
רח' אוסישקין  ,26ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יהודה גלט ,עו"ד ,מפרק

אקיו פלסט בע"מ
ע.פ( .סבג) אחזקות בע"מ

(ח"פ )511594400

(ח"פ )514737709

(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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28/04/2019בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח'

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
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פלי''ם  ,2חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

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

אליעד אליהו שחם ,עו"ד ,מפרק

גל וולקוביץ ,עו"ד ,מפרק

נטדיפנד בע"מ

מיליון אייז בע"מ

(ח"פ )515121226

(ח"פ )515145761

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,03/03/2019בשעה  ,10:00אצל יצחק צרפתי,
רח' תות  ,5קריית ביאליק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10/03/2019בשעה  ,08:00אצל המפרק,
רח' השילוח  ,4רמת השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

יצחק צרפתי ,מפרק

שמואל קולנדר ,מפרק

פרומסס בע"מ

הוט צ'ויס (ישראל) בע"מ

(ח"פ )514059047

(ח"פ )512532078

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,04/03/2019בשעה  ,14:00באמצעות שיחת ועידה,
רח' תש''ח  ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,03/03/2019בשעה  ,10:00במשרדי דנהירש ושות',
עורכי דין ,רח' יגאל אלון  ,88תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

אמנון אדם ריפטין ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ויולה ייעוץ מחשבים בע"מ
(ח"פ )514220813

א.ט.א סגה שירותי תקשורת בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514781194

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,03/03/2019בשעה  ,16:00אצל המפרקת ,רח'
טורצ'ין ניסן  ,4יהוד-מונוסון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ויקטוריה יצחקי ,מפרקת

ש.ט.צ אוקינוס ייבוא ושיווק ציוד טכני בע"מ
(ח"פ )514126887
(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  ,03/03/2019בשעה  ,09:00אצל המפרק,
תובל ,דואר נע בקעת בית הכרם  ,2013600לשם הגשת דוח

ילקוט הפרסומים  ,8082י' בשבט התשע"ט16.1.2019 ,

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  ,01/03/2019בשעה  ,10:00במשרדי דנהירש ושות',
עורכי דין ,רח' יגאל אלון  ,88תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

דיונה חולית בע"מ
(ח"פ )512919481
(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
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תתכנס ביום  ,03/03/2019בשעה  ,10:00במשרדי דנהירש ושות',
עורכי דין ,רח' יגאל אלון  ,88תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

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

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ברונו סוטניק ,עו"ד ,מפרק

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

אלגון השקעות בע"מ
(ח"פ )514074558

הגשמה לונדון  52פלטינום

(בפירוק מרצון)

(ש"מ )55-026207-5

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה בדבר שינויים בשותפות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,03/03/2019בשעה  ,10:00במשרדי דנהירש ושות',
עורכי דין ,רח' יגאל אלון  ,88תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל קשר פיננסי בע"מ ,ח"פ  ,51-209089-5משד' התמרים
 ,1רמת גן ,בסכום של  240,788שקלים חדשים ( 40,000ליש"ט)
והסרת השותף המוגבל יונה אדמון.
אבנר כץ     חנניה שמש
		
מורשי חתימה בשותפות

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ר.ק מתן

אורנית -מלונות ניהול ושיווק בע"מ

(ש"מ )55-021945-5

(ח"פ )512399486

הודעה בדבר שינויים בפרטי השותפות

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,19.12.2018
השותף המוגבל א.ד אולטרה החזקות והשקעות בע"מ ,ח"פ
 ,51-526278-0העביר את מלוא חלקו כשותף מוגבל בשותפות
המהווה  198שקלים חדשים בהון השותפות ,לירון שלו בע"מ,
ח"פ .51-454034-3
יואב בר–נתן ,עו"ד
בא כוח השותפות

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  ,03/03/2019בשעה  ,10:00במשרדי דנהירש ושות',
עורכי דין ,רח' יגאל אלון  ,88תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

המועדון המסחרי והתעשייתי תל אביב
(ע"ר )580004745

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,16/12/2018התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד ברונו סוטניק ,מרח' יגאל אלון
 ,65תל–אביב-יפו ,למפרק העמותה.
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תיקון טעות
בהודעה לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה,1965-
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,8050התשע"ט ,עמ' - 4581
( )1בכותרת ההודעה ,במקום "הודעה בדבר הכנת תכנית
לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים
תת"ל  - 75שדה תעופה מחניים" יבוא "הודעה בדבר הכנת
תכנית לתשתית לאומית  - 75שדה תעופה מחניים";
( )2בפתיח ,המילים "בתוקף סמכותה לפי סעיף  78לחוק
האמור"  -יימחקו.
(חמ -3-697ה)4
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סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי
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