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מינוי חברת הנהלת הקרן לשמירת הניקיון
לפי תקנות שמירת הניקיון )קרן לשמירת הניקיון(, 

התשמ"ו-1986

)קרן  בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 2 לתקנות שמירת הניקיון 
כהן,  גלית  את  ממנה  אני  התשמ"ו-21986,  הניקיון(,  לשמירת 
לחברת הנהלת הקרן לשמירת הניקיון, במקומו של אסף יזדי3, כל 

עוד היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

י"ג באב התש"ף )3 באוגוסט 2020(
)חמ 3-1823(

גילה גמליאל  
השרה להגנת הסביבה  

י"פ התשמ"ט, עמ' 2690.  1

ק"ת התשמ"ו, עמ' 411.  2

י"פ התש"ף, עמ' 578.  3

מינוי יושב ראש ועדת ערר רפואית וממלא מקומו
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ג()1( לחוק הטיס, התשע"א-12011, 
ברפואה  וניסיון  הכשרה  בעל  פקטור,  יוסף  פרופ'  את  ממנה  אני 
תעופתית, ליושב ראש ועדת הערר הרפואית ואת ד"ר יחזקאל קן, 

בעל הכשרה וניסיון ברפואה תעופתית, לממלא מקומו.

מינוי קודם2 - בטל.

ח' באב התש"ף )29 ביולי 2020(
)חמ 3-5440(

                                                    מירי רגב
                                     שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 9247.  2

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת 

עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
)הגבלת פעילות(,  ורצועת עזה  הביניים בדבר הגדה המערבית 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
עית,  תוואפיק  עאדל  עדנאן  כי  השר(   - )להלן  הפנים  לביטחון 
נושא ת"ז ישראלית )להלן - עדנאן עית(, מבצע פעולות שונות 
בשמה של הרשות הפלסטינית, או מטעמה או בחסותה, וזאת 
בלי שניתן לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, הוציא 
השר ביום י"ח בסיוון התש"ף )10 ביוני 2020( צו לפי סעיף 3)ב( 
לחוק, המורה לו שלא לקיים את הפעילויות להלן, מטעם או 

בשם או בחסות הרש"פ, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל:

תרומה  של  פעולה  למעט  כספים,  של  חלוקה  או  איסוף   )1(
לנזקקים, ובלבד שפעולת התרומה לנזקקים מתיישבת עם 

כיבוד ריבונותה של מדינת ישראל;

קיום פגישות ארגוניות;  )2(

קיום אסיפות או כנסים.  )3(

צו זה חל על עדנאן עית בכל שם או כינוי שבו יכונה או 
בתרגומיהם לכל שפה אחרת, אם דרך קבע ואם מעת לעת.

תוקף הצו הוא לארבעה חודשים מיום הוצאתו.

כ"ג בתמוז התש"ף )15 ביולי 2020(
)חמ 3-2824(

אנה בן מרדכי  
המזכיר הביטחוני   

המשרד לביטחון הפנים  

הודעה בדבר תחילת פעולתה של מערכת מחשוב
לפי תקנות מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )דיווח מקוון(, 

התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5)א()2( לתקנות מיסוי מקרקעין 
 - )להלן  התשע"ח-12017  מקוון(,  )דיווח  ורכישה(  )שבח 
התקנות(, אני מודיע על תחילת פעולתה של מערכת המחשוב 
מסמכי  של  מקוונים  דיווחים  קבלת  המאפשרת  הרשות  של 
מקרקעין"  "מסמך  להגדרה   )3( או   )2( בפסקה  כאמור  מקרקעין 

שבתקנה 1 לתקנות.

י"ט באב התש"ף )9 באוגוסט 2020(
)חמ 3-6083(

ערן יעקב  
מנהל רשות המסים  

ק"ת התשע"ח, עמ' 100.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום י' בסיוון התש"ף 
)2 ביוני 2020(, בתיק בד"מ 072/2016, החליט להטיל על עורך דין 
יהושע רוזנצוויג, רישיון מס' 29318, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעה עשר ימים.

תוקף ההשעיה מיום כ"א באב התש"ף )11 באוגוסט 2020( 
עד יום ד' באלול התש"ף )24 באוגוסט 2020(.

כ"א באב התש"ף )11 באוגוסט 2020(
)חמ 3-94(

אורי אלפרסי  
המנהל הכללי של   
לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

שם האגודה: תפו"ז אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )1(
מס' האגודה: 57-006539-1.  

המען: מועצה אזורית בקעת בית שאן.  
תאריך רישום: ג' בתמוז התש"ף )25 ביוני 2020(.  

 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.  1
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סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: דקה אחים ושות' אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )2(
מס' האגודה: 57-006538-3.  
המען: ת"ד 3828, זמר 38828.  

תאריך רישום: ג' בתמוז התש"ף )25 ביוני 2020(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אספקת מים.  

ג' בתמוז התש"ף )25 ביוני 2020(

רות לירז שפירא  
עוזרת רשם האגודות השיתופיות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

עטרת החן בע"מ
)ח"פ 51-049231-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,6.8.2020 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נפתלי פקר, מרח' השופטים 

1, תל–אביב-יפו 6435502, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נפתלי פקר, מפרק

נכסי לשם אבינועם בע"מ
)ח"פ 51-278679-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,5.8.2020 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את חן חיים טיגר, מרח' מעלה 

השחרור 7, חיפה 3328433, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חן חיים טיגר, מפרק

נ.מ.ר.ד השקעות בע"מ
)ח"פ 51-294842-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.5.2020, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני נגל, מרח' מבוא ברוש 2, 

יהוד-מונוסון 5645202, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דני נגל, מפרק

ד"ר טוביה טיאוסנו בע"מ
)ח"פ 51-330357-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28.1.2019, התקבלה החלטה 
בן חמו, מרח'  ולמנות את עו"ד אריה  לפרק את החברה מרצון 

הנשיא 2, חדרה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריה בן חמו, עו"ד, מפרק

נכסי י. פקר בע"מ
)ח"פ 51-205204-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,1.10.2020 הנ"ל תתכנס ביום 
השופטים 1, 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.

נפתלי פקר, מפרק
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רמיקס יזמות והפקות בע"מ
)ח"פ 51-613710-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.7.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מיכה אהרוני, מרח' הרצל 163, רחובות 7626713, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29.12.2020, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מיכה אהרוני, עו"ד, מפרק

אימות - בקורת מערכות בע"מ
)ח"פ 51-082992-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.7.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח, 
ד"ר גד מ' פניני, מרח' נתן יונתן 26/86, נתניה 4266012, למפרק 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15.12.2020, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ד"ר גד מ' פניני, רו"ח, מפרק

הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 4498-12-11

בעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

קוק  הרב  מרח'  ברייר,  רייכנברג  אוריאלה  נעמי  החייבת:  שם 
33/3, בני ברק.

תל   ,10 הארבעה  מרח'  מדוויר,  אילן  עו"ד  ומענו:  הנאמן  שם 
אביב.

התמד יזמות ד.ג.ס. בע"מ
)ח"פ 51-459873-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' מצדה 7,  ביום 30.9.2020, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן קנטור, מפרק

נ.מ.ר.ד השקעות בע"מ
)ח"פ 51-294842-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.9.2020, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מבוא 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יהוד-מונוסון,   ,2 ברוש 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דני נגל, מפרק

טלקופי
)ח"פ 51-481995-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 10.9.2020, בשעה 12.00, אצל המפרקת, רח' ד"ר יוסף 
סופי של המפרקת, המראה  דוח  נתיבות, לשם הגשת  סמילו 82, 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליגל אלון פרץ, עו"ד, מפרקת

צהלה הייטס )שירותים( בע"מ
)ח"פ 51-209443-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
שד'  המפרק,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,23.9.2020 ביום  תתכנס 
המגינים 35, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי שילה, עו"ד, מפרק
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א.א.א.נ. ניהול ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-362276-1(

הודעה על כינוס אסיפת נושים
הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 

תתכנס ביום 10.9.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

ניר צאן, דירקטור

ברגמו תעשיות קרור בע"מ
)ח"פ 51-362313-2(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 7.9.2020, בשעה 12.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

עירית מתן, דירקטורית

גולדי מסחר בזהב בע"מ
)ח"פ 51-446017-9(

הודעה על כינוס אסיפת נושים
הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 

תתכנס ביום 7.9.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

זבולון איסחקוב זיו, דירקטור

אורלוצ'קה בע"מ
)ח"פ 51-475620-4(

הודעה על כינוס אסיפת נושים
הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 

תתכנס ביום 8.9.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

מיכאל גורמן, דירקטור

רילדיל פרויקטים וסחר בע"מ
)ח"פ 51-369927-2(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 8.9.2020, בשעה 12.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

איתמר קונשטוק, דירקטור

סוג הדיבידנד: דין קדימה.

אחוז הדיבידנד: כ–55%.

סכום הדיבידנד: כ–50,000 שקלים חדשים.

       אילן מדוויר, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 7122-12-11

בעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: אליהו יצחק מנחם רייכנברג, מרח' הרב קוק 33/3, 
בני ברק.

תל   ,10 הארבעה  מרח'  מדוויר,  אילן  עו"ד  ומענו:  הנאמן  שם 
אביב.

סוג הדיבידנד: דין קדימה.

אחוז הדיבידנד: כ–55%.

סכום הדיבידנד: כ–50,000 שקלים חדשים.

       אילן מדוויר, עו"ד, נאמן

לבקו מערכות בע"מ
)ח"פ 51-485849-7(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 6.9.2020, בשעה 14.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

יבגני קולומייבסקי, דירקטור

תאנה אופנה ספורט ומחנאות בע"מ
)ח"פ 51-455296-7(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 6.9.2020, בשעה 12.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

יעל מגר, דירקטורית

שרותים רפואיים בינלאומיים החזקות )1982( בע"מ
)ח"פ 51-094116-4(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 6.9.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

פיטר יאל יופה, דירקטור
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על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

בני חלפון, דירקטור

סופר שדה ורבורג בע"מ
)ח"פ 51-324261-0(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 10.9.2020, בשעה 12.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

בני חלפון, דירקטור

ב.א. צרכניות בע"מ
)ח"פ 51-373635-5(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 10.9.2020, בשעה 12.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

בני חלפון, דירקטור

סימקס ישראל מחשבים בע"מ
)ח"פ 51-264415-4(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 10.9.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

ניר צאן, דירקטור

שפע סחר א.נ. בע"מ
)ח"פ 51-420533-5(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 10.9.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

ניר צאן, דירקטור

מ.כ. דיפרנט מערכות מדיה בע"מ
)ח"פ 51-523926-7(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 9.9.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

עובדיה מזרחי, דירקטור

שוויץ בעיר )קניון אביה( בע"מ
)ח"פ 51-452284-6(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 8.9.2020, בשעה 14.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

נאדיה מטייב, דירקטורית

מלון אשכולות חברון בע"מ
)ח"פ 51-079483-7(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 9.9.2020, בשעה 12.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

דוד צוקר, דירקטור

מוניות פרחי השרון בע"מ
)ח"פ 51-390495-3(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 9.9.2020, בשעה 14.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

אילן כהן, דירקטור

בי.איי.אנד טי.או. שווק ומסחר מזון בע"מ
)ח"פ 51-393574-2(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 10.9.2020, בשעה 12.00, ברח' המלאכה 6, לוד.
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טי.אל.וי. דיסט. בע"מ
)ח"פ 51-485668-1(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 10.9.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

ואסמכתאות  תביעות  אישורי  עם  הנושים  לאסיפת  להגיע  יש 
לחוב.

ניר צאן, דירקטור

ג'י אנד אס אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-362275-3(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 10.9.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

ניר צאן, דירקטור

בבל ביגוד והנעלה בע"מ
)ח"פ 51-319344-1(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 10.9.2020, בשעה 14.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

נטלי חדד, דירקטורית

און ליין אנרג'י בע"מ
)ח"פ 51-487405-6(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 6.9.2020, בשעה 12.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

תביעות  אישורי  עם  הנושים  לאסיפת  להגיע  יש 
ואסמכתאות לחוב.

עזרא רג'ואן, דירקטור

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אי די אס גרופ אקס אל 
אס בע"מ

שד' ירושלים 18, אשדוד, במשרדי 51534817522.09.202010:00
החברה

אשי אשכול 
דהאן

אלפא קרנות גלובל 
בע"מ

שנקר אריה 4, הרצליה, במשרדי 51514167922.09.202010:00
החברה

גבי דישי

הברזל 38, תל אביב, במשרדי 51315945922.09.202010:00אורבן תשתיות בע"מ
החברה

חיים לוי

ל. א .שטרות ומימון 
בע"מ

דרך מנחם בגין 7, רמת גן, במשרדי 51364123322.09.202010:00
החברה

אינה לוי

שד' רוטשילד 31, תל אביב, במשרדי 51254230922.09.202010:00מילניום גאלרי בע"מ
החברה

רבקה רוזנבלט

אוסישקין 51, רמת השרון, במשרדי 51565453122.09.202010:00בניון עסקי מזון בע"מ
החברה

אליעזר בניון

חובבי ציון 16, פתח תקווה, במשרדי 51362292822.09.202010:00פירוב דנט בע"מ
החברה

יעקוב בובוייב

סטימצקי 8, תל אביב, במשרדי 51419171722.09.202010:00עוליל יעוץ 2008 בע"מ
החברה

עוזי איש-
הורוביץ

ערן נח המוביל 15, טירה, במשרדי החברה51586819822.09.202010:00ג'יפ אנד טרקס בע"מ
קנטרוביץ

מבצע עובדה 20, באר שבע, 51547520022.09.202010:00טוריטמיק בע"מ
במשרדי החברה

שחק גלפז
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

סיסם רהיטים וחפצים 
בע"מ

המדע 8, רחובות במשרד רונן פריד 51264221603.10.2012:00
עו"ד

שני אלקובי 
אפרת

האחים מסלויטה 15, תל אביב, 51498622315.09.202010:00יהלומי נהר הירדן בע"מ
במשרד מאיה בית-און עו"ד

מאיה בית-און

קרוקודיל מסעדות )ג.י.צ( 
1998 בע"מ

ישראל ועקניןחבצלת השרון, אצל ישראל ועקנין51261588116.09.202010:00

זינאתי סימוןלבונטין 9, חיפה, אצל זינאתי סימון51251773116.09.202010:00ג'נרל פאור בע"מ

גייטסטאר אן.אס.אי. 
בע"מ

מענית 10, כפר סבא, אצל נאור 51301745916.09.202010:00
שמעון

נאור שמעון

מול עמנואל 6, נתניה, אצל אדרי 51344965216.09.202010:00א.מ. אופקים סחר בע"מ
משה

אדרי משה

דרך ההגנה 130, תל אביב, אצל 51288561715.09.202010:00פאלדיו בע"מ
יבגני זוסמן

יבגני זוסמן

חיפויי אנפה הנדסה 
בע"מ

חורחה לואיס 6, אשדוד, אצל חיים 51426527116.09.202010:00
סספורטס

חיים סספורטס

בורחס חורחב 6, אשדוד, אצל חיים 51456760115.09.202010:00טפסח אחזקות בע"מ
סספורטס

חיים סספורטס

דר' מלך בורשטיין פרו 
בע"מ

הגדוד העברי 10, אשקלון, אצל 51434807715.09.202010:00
מועלם צביקה

מועלם צביקה

רן נאמןראשונים 10, תל אביב, אצל רן נאמן51317554716.09.202010:00טרה טוסקנה בע"מ

בי.סי.אס גלובל 
קומודיטיס בע"מ

קיבוץ גלויות 34, תל אביב, אצל 51490575116.09.202010:00
ברייטנר שי

ברייטנר שי

עץ וצל עבודות עץ 
וסוככים בע"מ

הצלצל 0021, מעלה אדומים, אצל 51274486316.09.202010:00
כהן שמעון

כהן שמעון

פנינת יהלום ירושלים 
השקעות בע"מ

לוי יוסףהמלאכה 3, תל אביב, אצל לוי יוסף51348901316.09.202010:00

במבוק א.ד. ניהול יזמות 
וביצוע פרוייקטים בע"מ

דגן שרוןתישרי 9, נתניה, אצל דגן שרון51406532516.09.202010:00

טאמיס שירותי מזון 
וקייטרינג בע"מ

שד' העצמאות 67, בת ים, אצל 51367176816.09.202010:00
זבולון יסמין

זבולון יסמין

החיטה 9, נוף הגליל, אצל חרבגי 51397355220.09.202016:00ב.ד. אלוף הצנרת בע"מ
אוסאמה

בלאל דבור

ב.ס.ר. מהנדסים - נכסי 
חולון בע"מ

הקשת 42, תל אביב, במשרד נחמיה 51229232722.09.20209:00
קייקוב עו"ד

נחמיה קייקוב

אדאמסון אחריות 
מורחבת בע"מ

בן גוריון 1, בני ברק, מגדל בסר 2, 51476725023.09.202010:00
קומה 29, אצל נדב דרזין עו"ד

אסף הר גיל

מ.ל.מ.נ. בניה ושיפוצים 
בע"מ

המדע 8, רחובות, במשרד רונן פריד 51269199903.10.2012:00
עו"ד

בוכובזה זאב

חושן יבוא ושיווק 
טכנולוגיות )ר.ס( בע"מ

המדע 8, רחובות, במשרד רונן פריד 51488441001.10.2012:00
עו"ד

רוני בן יפת

מונטיפיורי 46, תל אביב, במשרד רון 51509048821.09.202010:00דרכי חסד הסעות בע"מ
הדר עו"ד

כליפה חיים
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