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הודעה בדבר מינוי חברים למועצה המייעצת לעניין
ניהולו והפעלתו של בית העצמאות
לפי חוק בית העצמאות ,התשס"ט2009-
בהתאם לסעיף (6ג) לחוק בית העצמאות ,התשס"ט, 2009-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק ,מיניתי ביום
י' באלול התשע"ט ( 10בספטמבר  ,)2019את המפורטים להלן לחברי
המועצה המייעצת לעניין ניהולו והפעלתו של בית העצמאות:
1

( )1לפי פסקה ( )4ולפי המלצת שר האוצר  -בן הופמן;
( )2לפי פסקה ( )7ולפי המלצת מועצת המוזאונים  -ד"ר פולה קבלו.

ביטול מינוי קצינות מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינוין של הרשומות מטה
לקצינות מבחן למבוגרים ,לעניין הפקודה האמורה:
מיכל זנה ,מס' רישום  ,234110ממחוז תל אביב והמרכז;
רקפת תלם ,מס' רישום  ,336473ממחוז תל אביב והמרכז.
י"ב באב התשע"ט ( 13באוגוסט )2019
(חמ -3-141ה)1

תוקף המינוי לארבע שנים.
י' באלול התשע"ט ( 10בספטמבר )2019
(חמ )3-4071
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
1

ס"ח התשס"ט ,עמ' .294

1
2
3

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
י"פ התשע"ח ,עמ' .4705
י"פ התשע"ט ,עמ' .11541

שינוי מינוי קציני מבחן למבוגרים

הודעה על מינוי חברים בוועדת היבוא
לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט1979-

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לפקודת היבוא והיצוא [נוסח
חדש] ,התשל"ט ,11979-אני מודיע כי מיניתי את הרשומים מטה
לחברים בוועדת היבוא ,כמפורט להלן:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני משנה את מינוייהם של הרשומים מטה
לקציני מבחן למבוגרים ,לעניין החוק האמור:

תהילה ורון ,עובדת משרד הכלכלה והתעשייה  -יושבת ראש
הוועדה;

( )1שלי קריסה ,מס' רישום  ,229337כך שבמקום "במחוז תל
אביב" יבוא "במחוז חיפה והצפון";

איריס סעדון ,עובדת רשות המסים  -חברה וממלאת מקום
יושבת ראש הוועדה;

( )2לירון רוזנברג ג'בלי ,מס' רישום  ,336045כך שבמקום "במחוז
ירושלים" יבוא "במחוז תל אביב".

דקלה דבי-נאור ,עובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר  -חברה;

י"ב באב התשע"ט ( 13באוגוסט )2019
(חמ -3-141ה)1

פנינה אורן שנידור ,עובדת משרד הבריאות  -חברה;
יוסף גנצ'אי ,עובד משרד התקשורת  -חבר;
סימה ראובן ,עובדת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים  -חברה.
י' באלול התשע"ט ( 10בספטמבר )2019
אלי כהן
(חמ -3-144ה)2
שר הכלכלה והתעשייה
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
למבוגרים ,לפי הפקודה האמורה:
זוהר מנישביץ ,מס' רישום  ,37624במחוז חיפה;
מייס גרה ,מס' רישום  ,29179במחוז תל אביב;
אמיר מיכאלי ,מס' רישום  ,32502במחוז תל אביב.
י"ב באב התשע"ט ( 13באוגוסט )2019
(חמ -3-141ה)1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

1 4930

1
2
3

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
י"פ התשע"ט ,עמ' .11540
י"פ התשע"ט ,עמ' .9542

מינוי מפקחים
לפי חוק הזרעים ,התשט"ז1956-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הזרעים ,התשט"ז,11956-
אני ממנה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר אשר
שמותיהם מפורטים להלן ,למפקחים לעניין החוק האמור:
אלדד אלאמו

אמיר ווקנין

צוף בלאו

אירנה נזרוב

תוקף המינוי עד יום כ"ח באדר ב' התשפ"ב ( 31במרס
 ,)2022וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.
א' באלול התשע"ט ( 1בספטמבר )2019
(חמ )3-454

1

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;97התשכ"ה ,עמ' .55

ילקוט הפרסומים  ,8443י"ח באלול התשע"ט18.9.2019 ,
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הודעה על שינויים בהרכב ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת העשרים ושתיים
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיף (23ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה על שינויים בהרכבה של
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ושתיים (להלן -
הוועדה) ,כמפורט להלן:
( )1חבר הוועדה מטעם סיעת "מרצ" יהיה ניתאי גירון ,שיבוא
במקומו של עיסאווי פריג';
( )2ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת "מרצ" יהיה אלירן
ביחובסקי ,שיבוא במקומה של רונית חייקין-יעקובי.
הודעת יושב ראש הכנסת מיום ח' בסיוון התשע"ט (11
ביוני  )2019תתוקן בהתאם.2
ט"ז באלול התשע"ט ( 16בספטמבר )2019
חנן מלצר
		
(חמ -3-16ה)1
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
			
יושב ראש ועדת הבחירות
			
המרכזית לכנסת ה–22
			
1
2

ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"ח ,עמ' .714
י"פ התשע"ט ,עמ'  ;11988התשע"ט ,עמ' .14750

הארכת מינוי לראש אבות בית הדין הרבני
לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ד) לחוק הדיינים,
התשט"ו ,11955-אני מאריך את המינוי 2של הרב אברהם
מאיר שלוש ,אב בית הדין הרבני האזורי בחיפה ,לראש אבות
בית הדין הרבני האזורי בחיפה ,מיום כ"ו בתשרי התש"ף (25
באוקטובר  )2019לתקופה של שלוש שנים.
ט' באלול התשע"ט ( 9בספטמבר )2019
(חמ -3-403ה)4

1
2

הודעה על קביעת מקום כהונה של דיינים
לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-
לפי סעיף 8א לחוק הדיינים ,התשט"ו , 1955-אני מודיע כי
מקום כהונתם הקבוע של הדיינים המנויים להלן בטור א' יהיה
כנקוב בצד שמם בטור ב':
1

טור ב'
		
טור א'
מקום בית הדין הרבני האזורי
שם הדיין

הודעה בדבר התפטרות מועמדים
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיף (87ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה בדבר התפטרות
מועמדים לכנסת ה– ,22כמפורט להלן:
( )1אללי אדמסו ,שמעון מאיר זורנו ,ג'מבר אורי קבדה
ואריאל אדרי ,מרשימת "כל ישראל אחים לשוויון חברתי",
התפטרו מרשימת המועמדים ביום ט"ו באלול התשע"ט
( 15בספטמבר ;)2019
עקב התפטרות כל מועמדי הרשימה כדין ,רשימת "כל
ישראל אחים לשוויון חברתי" אינה משתתפת בבחירות לכנסת
ה–;22
( )2אריאל שחר מרשימת "נעם  -עם נורמלי בארצנו" ,התפטר
מרשימת המועמדים ביום ט"ו באלול התשע"ט (15
בספטמבר ;)2019
( )3אלדד ישעיהו רבינוביץ ,יגאל כנען ,דרור אריה ,אילן
אלפונטה ,אבנר פורת ,יעקב נוביק ,יצחק סבח ויעקב בן חמו
מרשימת "נעם  -עם נורמלי בארצנו" ,התפטרו מרשימת
המועמדים ביום ט"ז באלול התשע"ט ( 16בספטמבר ;)2019
עקב התפטרות כל מועמדי הרשימה כדין ,רשימת "נעם
 עם נורמלי בארצנו" אינה משתתפת בבחירות לכנסת ה–.22הודעתי מיום כ"ז באב התשע"ט ( 28באוגוסט  ,)2019בדבר
רשימות המועמדים לכנסת ה– 222תתוקן לפי זה.
ט"ז באלול התשע"ט ( 16בספטמבר )2019
חנן מלצר
		
(חמ -3-16ה)7
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
			
יושב ראש ועדת הבחירות
			
המרכזית לכנסת ה–22
			
1
2

ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103
י"פ התשע"ט ,עמ'  ;14466התשע"ט ,עמ' .14722

דוד לאו
הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ד ,עמ' .295
י"פ התשע"ו ,עמ' .2507

1

		
הרב יצחק לוי

אשדוד

		
הרב בן ציון ציוני

אשקלון

		
הרב עודד מכמן

אשקלון

		
הרב שלמה צרור

אשקלון

		
הרב דניאל גודיס

אשקלון

		
הרב אברהם הרוש

באר שבע

		
הרב אפרים בוגרד

חיפה

		
הרב בן ציון טופיק

חיפה

		
הרב משה זאדע

חיפה

		
הרב יעקב שרעבי

חיפה

		
הרב משה שור

חיפה

הרב פנחס מונדשיין

נתניה

		
הרב בצלאל ווגל

נתניה

		
הרב משה חביב

נתניה

הרב אוריאל אליהו

נתניה

		
הרב גרשום אמיתי

נתניה

		
הרב צבי בוקשפן

נתניה

		
הרב נחמיה נשר

פתח תקווה

		
הרב איתן זן-בר

צפת-טבריה

		
הרב אליהו עמאר

רחובות

		
הרב שמואל דומב

רחובות

		
הרב ירון נבון

רחובות

טור א'		

טור ב'

ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ד ,עמ' .329
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14931

מקום בית הדין הרבני האזורי
שם הדיין
תל אביב
		
הרב חיים ועקנין
תל אביב

		
הרב נפתלי הייזלר

כ"ה בתמוז התשע"ט ( 28ביולי )2019
(חמ -3-403ה)6
דוד לאו
הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול

כל דין ,במרחב תכנון רמת גן.
תוקף הסמכה זו עד יום ח' בתמוז התש"ף ( 30ביוני ,)2020
וכל עוד המוסמך משמש במשרתו בוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה במרחב התכנון שצוין.
הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח
במרחב תכנון כלשהו ,אם קיימת כזו.
ב' באלול התשע"ט ( 2בספטמבר )2019
(חמ -3-715ה)3
אברהם ברון כהן
מנהל היחידה הארצית
לאכיפת דיני התכנון והבנייה

מינוי פקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את מנהל מחלקת הגבייה באגף
הכנסות בעיריית גבעתיים (להלן  -העירייה) ,יואב חמדי הלוי,
לפקיד גבייה ,לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק
ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב),
התשנ"ג ,31992-וגביית תשלומי חובה המגיעים לעירייה על
פי כל דין.
י' באלול התשע"ט ( 10בספטמבר )2019
(חמ -3-18ה)1
מרדכי כהן
המנהל הכללי של משרד הפנים
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .3994
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10

הסמכת מפקח מיוחד
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם להגדרה "מפקח מיוחד" שבסעיף  203לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,ובתוקף סמכות שר
האוצר לפי סעיף  205לחוק שנאצלה לי ,2ולאחר שעבר הכשרה
מתאימה ,כאמור בסעיף  205לחוק ,אני מסמיך את אריאל גור
למפקח מיוחד לצורך ביצוע החוק והפעלת הסמכויות לפי כל
דין ,בשטח המדינה כולה.
תוקף ההסמכה כל עוד המפקח משמש במשרתו.
ה' בתמוז התשע"ט ( 8ביולי )2019
(חמ -3-715ה)3

1
2

אברהם ברון כהן
מנהל היחידה הארצית
לאכיפת דיני התכנון והבנייה
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
י"פ התשע"ח ,עמ' .922

הסמכת מפקח
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף  205לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,שנאצלה לי ,2ולאחר
שעבר הכשרה מתאימה כאמור בסעיף  205לחוק ,אני מסמיך את
עדי רפאל למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת הסמכויות לפי
1
2

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג , 1953-אני מודיע,
כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי סעיף
(6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
1

ת"י  300חלק  - 40.1מערכות שידור רדיו :שידור שמע ספרתי
( )DABלמקלטים ניידים ,מיטלטלים וקבועים ,מאוגוסט
 2019בא במקום ת"י  30401מדצמבר ;2017
ת"י  1045חלק  - 0בידוד תרמי של בניינים :כללי ,מאוגוסט 2019
בא במקום המהדורה מספטמבר ;2011
ת"י  1045חלק  - 1בידוד תרמי של בניינים :בנייני מגורים,
מאוגוסט  2019בא במקום המהדורה מיולי  2011ומגיליונות
התיקון מינואר  ,2013מיולי  ,2014מפברואר  ,2015מדצמבר
 ,2015מאפריל  ,2016ממרס  ,2017מיוני  ,2017מאוגוסט ,2017
ממרס  ,2018מדצמבר ;2018
ת"י  1605חלק  - 2מגלשות מים :הוראות ,מאוגוסט  2019בא
במקום המהדורה מאוקטובר ;2014
ת"י  61851חלק  - 21.1מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב
חשמלי :דרישות תאימות אלקטרומגנטית לחיבור מוליכי
לאספקת זרם חילופים/זרם ישר בעבור מטען המותקן
ברכב חשמלי ,מאוגוסט ;2019
ת"י  61851חלק  - 21.2מערכת טעינה-בחיבור-מוליכי לרכב
חשמלי :דרישות לרכב חשמלי בעבור חיבור מוליכי
לאספקת זרם חילופים/זרם ישר  -דרישות תאימות
אלקטרומגנטית בעבור מערכות טעינה המותקנות מחוץ
לרכב חשמלי ,מאוגוסט ;2019
ת"י  10075חלק  - 1עקרונות ארגונומיים הקשורים לעומס
עבודה מנטלי :נושאים כלליים ומושגים ,מונחים והגדרות,
מאוגוסט  2019בא במקום ת"י  10075מינואר .2016
כ"ח באב התשע"ט ( 29באוגוסט )2019
(חמ -3-96ה)1

1

יואל בר גיל
חבר צוות הניהול
של מכון התקנים הישראלי
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ז ,עמ' .884
י"פ התשע"ח ,עמ' .922

1 4932

ילקוט הפרסומים  ,8443י"ח באלול התשע"ט18.9.2019 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000703 :התקבל ב 18/09/2019 -

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא תחול החובה
להחזיק כלב ברצועה
לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע ,כי ההודעה בדבר אזורים
שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה 2תתוקן כך
שבמקום פסקה ( )57יבוא:

והמבקשת :פלטינום א.א .פיננסים בע"מ ,ח"פ ,51-350963-8
ע"י ב"כ עו"ד רועי אהרוני ,משד' רוטשילד  ,134תל אביב ,6527210
טל'  ,03-6851676פקס' .03-6850821
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.6.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.9.2019בשעה .9.30

"( )57בחורשה ברחוב לה גוארדיה  ,59בתחומי הגינה המיועדת
לכלבים ,בין השעות  7.00ו– 22.00מדי יום".

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשת הודעה על רצונו זה.

ג' באלול התשע"ט ( 3בספטמבר )2019
(חמ )3-3651

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,12.00
ביום .16.9.2019

תחילתה של הודעה זו ביום פרסומה.

		
1
2

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
י"פ התשס"ז ,עמ'  ;585התשע"ג ,עמ' .6923

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רועי אהרוני ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 24779-07-19

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פ"ח 7440

פר"ק 27280-07-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פלאפל גבאי דיזינגוף בע"מ ,ח"פ
,51-455150-6
והמבקש :יצחק יוסף זדה ,ע"י ב"כ עו"ד שי דקס ,מרח' המלך
ג'ורג'  ,38תל–אביב-יפו .6329802
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.7.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.10.2019בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .29.9.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .22.9.2019
שי דקס ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי תל אביב
פר"ק 3236-06-19
פר"ק 12599-06-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חבמ"ל בע"מ ,ח"פ  ,51-008465-0מרח'
ווט ג'יימס  ,6חיפה,

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת עמית שירז בע"מ ,ח"פ ,51-483544-6
והמבקשות .1 :חואלד אסמא;  .2חואלד חאדיג'ה ,ע"י ב"כ
עו"ד שלומית שרייבר ,משד' מוריה  ,118ת"ד  ,7921חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.7.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,22.10.2019בשעה .10.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,10.15
ביום .17.10.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקש הפירוק.
שלומית שרייבר ,עו"ד
באת כוח המבקשות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ישראל מזרחי אופנה בע"מ
(ח"פ )512726472
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,8443י"ח באלול התשע"ט18.9.2019 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000703 :התקבל ב 18/09/2019 -
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12/09/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שרית רפפורט ,מרח' הבילוים  ,17גדרה  ,7040126למפרקת
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 ,22/01/2020
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.
שרית רפפורט ,עו"ד ,מפרקת

די ג'י ג'י מיכל בע"מ
(ח"פ )514750397
(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  ,12/09/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דפנה
קידר ,מרח' רבינא  ,1תל–אביב-יפו  ,6939517למפרקת 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 ,20/02/2020
בשעה  ,12:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דפנה קידר ,מפרקת

אס.בי.טי.סי פיתוח עסקי בע"מ
(ח"פ )513362178
(בפירוק מרצון)

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

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 ,12/01/2020
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.
עמית מזור ,עו"ד ,מפרק

פאראדוקס אינבסטמנטס בע"מ
(ח"פ )515824597
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11/09/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלכסנדר פטקין ,מרח' הנביאים  ,20חיפה  ,3330504למפרק
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 ,12/01/2020
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.
אלכסנדר פטקין ,עו"ד ,מפרק

"דניה פלוס"  -צרכנות נבונה בע"מ
(ח"פ )512578618
(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  ,12/09/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעם
סוריא ,מרח' רש''י  ,26רחובות  ,7656733למפרק 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  ,10/09/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עמית מזור ,מרח' הרשב''א  ,4ראשון לציון  ,7548302למפרק
החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16/01/2020

1 4934

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

ילקוט הפרסומים  ,8443י"ח באלול התשע"ט18.9.2019 ,
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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.
נעם סוריא ,מפרק

קפה אתנה בע"מ
(ח"פ )514946680
(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  ,25/07/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמר
עצמון ,מרח' ארז  ,34שוהם  ,6082973למפרק 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 ,15/12/2019
בשעה  ,10:00אצל 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.
עמר עצמון ,מפרק

אייר קפה אקספרס בע"מ
(ח"פ )514974393
(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  ,25/07/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמר
עצמון ,מרח' ארז  ,34שוהם  ,6082973למפרק החברה.

כ.ח .ישכון בע"מ
(ח"פ )515048411
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11/09/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
קרני כהן ,מרח' השקד  ,145שורש  ,9086000למפרק 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 ,08/12/2019
בשעה  ,10:30אצל המפרק ,רח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
קרני כהן ,עו"ד ,מפרק

ריגושים ומתנות בע"מ
(ח"פ )513658716
(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  ,22/08/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלרם
גולן ,מרח' ההתיישבות  ,51ראשון לציון  ,7583137למפרק
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 ,15/12/2019
בשעה  ,10:00אצל 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15/12/2019
בשעה  ,10:00אצל 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.

אלרם גולן ,מפרק

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

עמר עצמון ,מפרק
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משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000703 :התקבל ב 18/09/2019 -

14935

אופנת גליה בע"מ

אינפו-און פתרונות מידע בע"מ

(ח"פ )513360313

(ח"פ )513577262

(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  ,12/09/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רשל
נגרי ,מרח' יפה אריה לייב  ,32הרצליה  ,4632134למפרקת
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,11/09/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנינה
בסרגליק ,מרח' האגוז  ,5קריית אונו  ,5551447למפרקת 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 ,28/10/2019
בשעה  ,09:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

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 ,11/02/2020
בשעה  ,11:30אצל 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.
פנינה בסרגליק ,מפרקת

רשל נגרי ,מפרקת

ש.פ .שייקה ניהול פרויקטים ( )2003בע"מ
(ח"פ )513385922
(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  ,12/09/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלדר מנורי ,מרח' דרך העצמאות  ,43יהוד-מונוסון ,7153000
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13/01/2020
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.
אלדר מנורי ,עו"ד ,מפרק

1 4936

רואל ביצוע עבודות גמר בע"מ
(ח"פ )514873959
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,08/08/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסף קרטה ,מרח' מלכי יהודה  ,8הרצליה  ,4634808למפרק
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 ,03/11/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יוסף קרטה ,עו"ד ,מפרק
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קונטור מ.א .בע"מ

טליקו בע"מ

(ח"פ )515279966

(ח"פ )514109529

(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  ,03/07/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן
אשכנזי ,מרח' יהלום  ,1נעלה  ,7193200למפרקת 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  ,15/09/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טל
מאיר ,מרח' יובל  ,56חנתון  ,1796000למפרקת 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 ,03/11/2019
בשעה  ,12:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30/10/2019
בשעה  ,20:00אצל 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.

מורן אשכנזי ,מפרקת

טל מאיר ,מפרקת

ישראל הודו מיזמים בע"מ

א.ה בהט נכסים והשקעות בע"מ

(ח"פ )513271064

(ח"פ )515483477

(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  ,03/09/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אריאל בלוך ,מרח' רחבת האורן  ,18קריית אונו  ,5560509למפרק
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  ,09/09/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסי גנון ,מרח' דרך בגין  ,150תל–אביב-יפו  ,6492105למפרק
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 ,26/11/2019
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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/01/2020
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.

אריאל בלוך ,מפרק

יוסי גנון ,עו"ד ,מפרק
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קלין פיקס בע"מ

א.מ.ס שווק וסחר צמיגים בע"מ

(ח"פ )512763988

(ח"פ )512905415

(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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15/09/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
דאודי ,מרח' מטולה  ,20חולון  ,5855224למפרק 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 ,19/01/2020
בשעה  ,15:00אצל אימג'סט פיננסי בע"מ ,רח' דרך בגין  ,82תל–
אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה דאודי ,מפרק

צ.ר.ש.ש .אסטרל אחזקות בע"מ
(ח"פ )513583666
(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  ,12/09/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי
אליה ,מרח' קראוזה  ,1נתניה  ,4240110למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,01/07/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אחמד
אבראהים ,מדבוריה  ,4מיקוד  ,16910למפרק 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.
אחמד אבראהים ,מפרק

מרכז מלון סיטי בע"מ
(ח"פ )511268328
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,12/09/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
הולצמן ,מרח' מצדה  ,7בני ברק  ,5126112למפרק 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.
אורי הולצמן ,מפרק

 3קוטק ישראל בע"מ
(ח"פ )513873216
(בפירוק מרצון)

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,02/02/2020
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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,12/09/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
הולצמן ,מרח' מצדה  ,7בני ברק  ,5126112למפרק החברה.

צבי אליה ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורי הולצמן ,מפרק
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שלום ניהול המכבים ( )2016בע"מ

(ח"פ )514066224

(ח"פ )515501294

(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 ,09/09/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
שוקרון כהן ,מרח' הרברט סמואל  ,27חדרה  ,3836289למפרק
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 ,10/09/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירן גיירו ,מרח' לייב יפה  ,11רמת גן  ,5262272למפרק החברה.

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

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

יוסף שוקרון כהן ,מפרק

אריה טגנסקי בע"מ

או.אם.סי.איי שיווק אונליין בע"מ

(ח"פ )510471634

(ח"פ )514331610

(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 ,03/09/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה בן
בסט ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו  ,6133002למפרק 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.

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 ,04/09/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמדר
וינרב ,מרח' שיפון  ,8יהוד-מונוסון  ,5647408למפרקת 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.
סמדר וינרב ,מפרקת

משה בן בסט ,מפרק

תעשיות איירמק ( )1975בע"מ

נולדג' וויזארד (קיי-וויז) בע"מ

(ח"פ )510728207

(ח"פ )513119040

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,09/09/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב
סרנה ,מרח' תבואות הארץ  ,10תל–אביב-יפו  ,6701101למפרק
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.

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 ,05/09/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמדר
וינרב ,מרח' שיפון  ,8יהוד-מונוסון  ,5647408למפרקת 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.
סמדר וינרב ,מפרקת

יואב סרנה ,מפרק
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הכל ב  10בע"מ

ברכת זהב שיווק תכשיטים בע"מ

(ח"פ )515387959

(ח"פ )514728963

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,09/09/2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נטלי חניצקי,
מבית עוזיאל  ,240מיקוד  ,9979400למפרקת 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 ,15/09/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז
משה ,מרח' הר סיני  ,5תל–אביב-יפו  ,6581605למפרק 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.

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

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

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

נטלי חניצקי ,עו"ד ,מפרקת

ארז משה ,מפרק

טנדר הפקות בע"מ

קלן נכסים בע"מ

(ח"פ )514560382

(ח"פ )511856619

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

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  ,02/09/2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מריה פלדמן ,מרח'
בלפור  ,45תל–אביב-יפו  ,6521214למפרקת 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 ,12/09/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גלית קלנטרוף-קליין ,מרח' אריאל שרון  ,4גבעתיים ,5320045
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.
מריה פלדמן ,מפרקת

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.
גלית קלנטרוף-קליין ,עו"ד ,מפרקת

קומוטל מערכות בע"מ
(ח"פ )510947138

פייס דפלנט בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514898154

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 ,11/09/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
יוחננוף ,מרח' ראול ולנברג  ,18תל–אביב-יפו  ,6971915למפרק
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.
יוסף יוחננוף ,מפרק

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 ,16/09/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן קפל
שמואלי ,מרח' דרך בגין  ,150תל–אביב-יפו  ,6492105למפרקת
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.
קרן קפל שמואלי ,מפרקת
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קאסל שיווק נדל"ן בע"מ

פאץ אפפס

(ח"פ )515452712

(ח"פ )515093524

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,08/09/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן
נוטע ,מרח' נתן קומוי  ,10חיפה  ,3276115למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31/10/2019בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' דרך
העצמאות  ,40יהוד-מונוסון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

אור רפפורט ,מפרק

מוסיקה נטו דיסקים בע"מ
(ח"פ )512692559
(בפירוק מרצון)

וילה בל בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(ח"פ )513853317

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13/11/2019בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
היצירה  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,27/10/2019בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח' יד
חרוצים  ,12תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק חסידים ,עו"ד ,מפרק

רות טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )514015692
(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  ,31/10/2019בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,רח' קיבוץ
גלויות  ,34תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גלית פרץ ,מפרקת

רפי שפטר ,עו"ד ,מפרק

א.ש .טובים ( )1986בע"מ
(ח"פ )511133134
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29/10/2019בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח'
יגאל אלון  ,88תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

סאקורה היי-טק אנטרפרייזס בע"מ
(ח"פ )513831776

חי ארזים חברה לבניין בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514066224

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(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  ,12/11/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
הרברט סמואל  ,27חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף שוקרון כהן ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29/10/2019בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח'
יגאל אלון  ,88תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8443י"ח באלול התשע"ט18.9.2019 ,
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ט.ס.מ .ספרות משפטית בע"מ

אסיסטנס-אינטרקציה וירטואלית בע"מ

(ח"פ )512389578

(ח"פ )514769058

(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  ,29/10/2019בשעה  ,11:00אצל המפרק ,רח'
יגאל אלון  ,88תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,03/11/2019בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

עמית בן גל ,מפרק

שלום ניהול המכבים ( )2016בע"מ

מותגים ר.ל.ד.ן בע"מ

(ח"פ )515501294

(ח"פ )513436824

(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  ,28/10/2019בשעה  ,18:00אצל המפרק ,רח' אלוף
שדה  ,101רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13/11/2019בשעה  ,20:00אצל המפרק ,רח' מצדה
 ,7בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירן גיירו ,עו"ד ,מפרק

בר נבון ,מפרק

ליין  2יו בע"מ

דוד לב הפקות בע"מ

(ח"פ )515192151

(ח"פ )515004984

(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  ,03/11/2019בשעה  ,17:00אצל עו"ד אפי זילבר
ברח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31/10/2019בשעה  ,10:00במשרדי דוד לב ,רח'
אחד העם  ,35תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכה עזרא ,מפרק

יהונתן צדיקה ,עו"ד ,מפרק

הומס בית לכולם בע"מ

שיר את אביתר בע"מ

(ח"פ )515628915

(ח"פ )515644813

(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  ,30/10/2019בשעה  ,20:00אצל המפרק ,רח'
ביאליק  ,6כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,06/11/2019בשעה  ,11:00אצל המפרק,
רח' מרגולין  ,391באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון פרוינד ,מפרק

רפי בוקר ,עו"ד ,מפרק
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אואט ברנד בע"מ

הנ"ל תתכנס ביום  ,31/10/2019בשעה  ,13:00אצל המפרק ,רח'
המלאכה  ,3תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )515895712
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

מאיר נייס ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,06/11/2019בשעה  ,16:00אצל המפרק,
רח' מרגולין  ,391באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רפי בוקר ,עו"ד ,מפרק

עינת נ.ר בע"מ
(ח"פ )512440454
(בפירוק מרצון)

יו איקס איט מדיה דיגיטלית בע"מ
(ח"פ )515142941
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29/10/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' מכבי
 ,37רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

שני שרף ,מפרק

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

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

כתובת
שם החייב
נחל שניר ,15
בוריס בן–
אשדוד
משה
ראאד אלגמל שד' דוד המלך
 ,6לוד
מוניק פיטוסי דקר  ,4אשדוד
(מרואני)
צבי איסר גלז בעל התניא ,24
בני ברק
מסריק ,18
שי גרוסמן
פתח תקווה
הרב עוזיאל ,218
עמית דהן
דולב
אולג צ'ופיק גיא אוני ,8
אשדוד
באר אורה ,16
אלי אלירן
רמת גן
לוי
ליאון אברהם  ,3309/8אילת
1

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל שבה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל
הדיון
לחוק
מסלול הפטר מספר התיק
03/03/2020 09/12/2019 5301190619
תל אביב

לשכת ההוצאה
לפועל שבה
מתקיים הדיון
תל אביב

שעת
הדיון הערות
11:30

תל אביב

0198606400

21/05/2019

25/11/2019

תל אביב

תל אביב

5174040319

12/12/2019

20/01/2020

תל אביב

 10:30דיון
נדחה
10:00

תל אביב

0197168532

12/12/2019

20/01/2020

תל אביב

11:00

תל אביב

5392700215

12/12/2019

20/01/2020

תל אביב

12:00

תל אביב

0198857134

11/12/2019

17/03/2020

תל אביב

09:30

תל אביב

0199712122

11/12/2019

17/03/2020

תל אביב

10:30

תל אביב

0196963341

11/12/2019

17/03/2020

תל אביב

11:30

באר שבע

2399992115

30/11/2019

06/02/2020

באר שבע

11:00

ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"ה ,עמ' .204
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שם החייב
גורג כהן
רווית רביטל
אברגל
עמרם שלום
פרידמן
גניה פרץ
רינת אטדגי

כתובת
החותרים
 ,7002/9אילת
אנוסי משהד ,1
ירושלים
סולם יעקב ,11
ירושלים
בית מס'  ,1קליה
כיכר צנינית
 ,1/21אילת
שכ' בן גוריון
 ,443/22עכו
השקדים ,8
קריית ביאליק
ביר אל מכסור

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל שבה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל
הדיון
לחוק
מסלול הפטר מספר התיק
13/02/2020 05/12/2019 2399997031
באר שבע

לשכת ההוצאה
לפועל שבה
מתקיים הדיון
באר שבע

שעת
הדיון הערות
12:30

ירושלים

5480120215

20/11/2019

19/01/2020

ירושלים

10:00

ירושלים

0399316137

25/11/2019

19/01/2020

ירושלים

11:00

ירושלים
ירושלים

5250950119
0399976137

26/11/2019
08/12/2019

19/01/2020
02/02/2020

ירושלים
ירושלים

12:00
10:00

נתניה

2099931144

09/12/2019

07/01/2020

ראשון לציון

10:30

קריות

0298579134

02/12/2019

26/01/2020

חיפה

09:00

קריות

5054951214

01/12/2019

05/01/2020

חיפה

09:50

הדקל  ,15/9עכו קריות
שד' אבא חושי קריות
 ,21עספיא
קריות
נחליאלי ,6
יעקב אדרי
חיפה
קריות
יוסף וינר ,3
מרינה
חיפה
ברצלבסקי
נצרת
רוני אבו ראס עילוט
קריות
זלפה מעלה,
תאופיק
עירון
קבלאן
קריות
סוקולוב ,46
יאנק
קריית אתא
רושקנסקי
קריות
האלון ,5
אביה
טירת הכרמל
זילברמן
קריות
ת"ד 6685
שריהאן
 ,5057/9נצרת
עיאד

0899692092
0299864132

02/12/2019
27/11/2019

05/01/2020
19/12/2019

חיפה
חיפה

10:50
11:00

0197393022

04/12/2019

26/01/2020

חיפה

10:00

0298764145

07/12/2019

19/01/2020

חיפה

09:15

1099627071
5266031216

03/12/2019
06/12/2019

08/01/2020
26/01/2020

נצרת
חיפה

10:00
11:00

0297112118

05/12/2019

26/01/2020

חיפה

09:40

0299423131

13/12/2019

02/02/2020

חיפה

09:50

5319990717

13/12/2019

02/02/2020

חיפה

09:15

בת אל בן
לולו
ולדימיר
סלובודיור
בשאר
גוחג'יראת
חגית לוי
הנא זאהר
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