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הכרזה על התאחדות בלתי מותרת

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 40038-07-15

לפי תקנות ההגנה (שעת חירום)1945 ,
בתוקף סמכותי לפי תקנה ()1(84ב) לתקנות ההגנה (שעת
חירום)( 11945 ,להלן  -תקנות ההגנה) ,ולאחר שהשתכנעתי
כי הדבר דרוש לשם הגנה על ביטחון המדינה ,שלום
הציבור והסדר הציבורי ,אני מכריז בזה כי חבר בני אדם,
המכונה ה"תנועה האיסלאמית" או ""Islamic movement
שפעיליו המרכזיים כיום הם ראאד צלאח מחאג'נה ,כמאל חסין
חטיב ,עבד אלרחים תופיק ח'ליל ,יוסף עורסאן עואודה ,פאדל
מחמד וישאחי ,חכמת פהים נעאמנה ,סלימאן אחמד אגבריה,
אוסאמה חסין אלעוקבי ,יוסף שאהר אבו ג'אמע ונוספים (להלן
 התנועה) ,ולרבות מועצת השורא (מג'לס שורא) וההנהלההביצועית (אלאדארה אלתנפיד'יה) של התנועה וכן כל גוף,
משרד ,מוסד ,עמותה ,קרן ,חברה ,תאגיד ,מועצה ,אגודה
או מרכז ,המשתייכים לתנועה זו ,בכל שם שייקראו ,הוא
התאחדות בלתי מותרת כמשמעותה בתקנות ההגנה.
הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש את
השגותיו בכתב ליועץ המשפטי למערכת הביטחון ,בתוך 30
ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.
ג' בכסלו התשע"ו ( 15בנובמבר )2015
(חמ -3—1080ה)1
__________
 1ע"ר  ,1945תוס'  ,2עמ' .855

משה (בוגי) יעלון
שר הביטחון

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נגרית שינוי בע"מ ,ח"פ ,51-118317-0
רח' המלאכה  ,49חולון ,5885512
והמבקש :חיים גיגי ,מרח' אלקבץ  ,9/19ראשון לציון ,ע"י
ב"כ עו"ד שלמה בכור ו/או דוד בכור ו/או יעל בכור ו/או חזי
יעל ,מבית התעשיינים ,רח' המרד  ,29תל אביב  ,68125טל'
 ,03-5103906פקס' ,03-5103905
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.7.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.12.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.30ביום
.16.12.2015
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .16.12.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

חזי יעל ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 20874-07-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הדים מכונים אודיולוגים בע"מ ,ח"פ
,51-270410-7
והמבקשים :רימה אבו קטיש ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד רחל בן
רחמים-סובול ,ממשרד יעקב אמסטר ושות' ,עורכי דין ,רח' יפו
 ,216ירושלים ,94383
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.7.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.12.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .13.12.2015
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רחל בן רחמים-סובול ,עו"ד
באת כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 43226-09-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מודגל בע"מ ,ח"פ ,51-003133-7
והמבקשות :ישדל בע"מ ,ח"פ  ;51-364710-7מ.ק.ש.ק יעוץ
וניהול בע"מ ,ח"פ  ,51-359049-7ע"י ב"כ ממשרד עורכי דין
מטרי מאירי ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,52681
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.9.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.1.2016בשעה .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 למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .17.1.2016
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .10.1.2016

ילקוט הפרסומים  ,7147ה' בכסלו התשע"ו17.11.2015 ,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מוחמד ריאן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

יוסי בן נפתלי ,עו"ד
בא כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 2049-11-15

פר"ק 9995-10-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת מרדנית בע"מ ,ח"פ ,51-189527-8

ובעניין פירוק חברת ת.ג .תעשיות טקסטיל בע"מ ,ח"פ
,51-460658-1

והמבקשים .1 :איגנצי קנשיק .2 .לוקאס קנשיק ,ע"י ב"כ
עו"ד שמעון בן חמו ,מרח' מנחם בגין  ,1נתניה  ,42201טל'
,052-5439500

והמבקשים :תיאהא ח'תאם ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד
ריאן ,ת"ד  ,696כאבול  ,2496300טל' ,04-8266441

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.10.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.12.2015בשעה .9.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.11.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.1.2016בשעה .9.00

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

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 15.00
ביום .15.12.2015

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .17.1.2016

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .15.12.2015

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מוחמד ריאן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שמעון בן חמו ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 1725-11-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת תי אנד אתש בע"מ ,ח"פ ,51-449355-0
והמבקשים :סבאח אבו דאמס ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד
ריאן ,ת"ד  ,696כאבול  ,2496300טל' ,04-8266441
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.11.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.1.2016בשעה .9.15
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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.15
ביום .17.1.2016

ילקוט הפרסומים  ,7147ה' בכסלו התשע"ו17.11.2015 ,

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 7418-10-15
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת צעירי אגודת חב"ד  -המרכז ,ע"ר
.58-002167-3
המבקשים :יוליה נאמן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או
יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או עידן קמרי ו/או
רפאל ראבד ,מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר ( 1קומה  ,)18רמת גן
 ,52573טל'  ,03-6197688פקס' .03-6198196
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.10.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,22.12.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום
 ,10.12.2015בשעה .12.00
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד ,עו"ד
בא כוח המבקשים

יובל ארד ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 54591-10-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת איי דאנס אירובי בע"מ ,ח"פ
,51-343982-8
והמבקשת :מרים ניסני ,ע"י ב"כ עו"ד איתן צנעני ,מרח'
רוטשילד  ,68כפר סבא  ,4420134טל' ,09-7672480
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.10.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.12.2015בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 15ימים
קודם למועד הדיון.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איתן צנעני ,עו"ד
בא כוח המבקשת

פר"ק 35919-10-15
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת מוסדות חינוך תורניים  -קרית גת,
ע"ר ( 58-018149-3בפירוק זמני),
המבקשים :חנה אזולאי ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד חיות גרינברג,
מרח' יגאל אלון ( 98מגדל אלקטרה ,קומה  ,)17תל אביב ,6789141
טל'  ,03-6090976פקס' .03-6960486
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.10.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  ,1.3.2016בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חיות גרינברג ,עו"ד
באת כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 5060-11-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת זמן אויר תקשורת סלולרית בע"מ ,ח"פ
,51-351042-0
המבקשים :אורי מנחם ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או
יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או עידן קמרי ו/או
רפאל ראבד ,מרח' בן גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר ( 1קומה  ,)18רמת גן
 ,52573טל'  ,03-6197688פקס' .03-6198196
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  2.11.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.12.2015בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .17.12.2015
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 47870-10-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מכון אקסטרא לרישוי רכב בע"מ ,ח"פ
,51-275495-3
המבקש :אבו רוסתם מחמד ,ע"י ב"כ עו"ד אבו סהיבאן
נזמי.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.10.2015הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  ,28.1.2016בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים לפני
תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אבו סהיבאן נזמי ,עו"ד
בא כוח המבקש

תתכנס ביום  ,3.1.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' מדינת
היהודים  ,89בניין  ,Eקומה  ,9הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה

אהרן כהן ,מפרק

אבידן תעשיות ומעבדות צילום בע"מ

מידטע יבוא ושיווק בע"מ

(ח"פ )51-084977-1
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-348238-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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  ,30.12.2015בשעה  ,9.00במשרדי שגיב ,בלזר
ושות' ,עורכי דין ,רח' יגאל אלון  ,126תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אליהו אבידן שלמה אבידן
מפרקים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,4.1.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' פלי"ם ,2
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ח.פ.ש שיווק נכסים בע"מ
(ח"פ )51-189452-9
(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  ,31.12.2015בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח'
ביאליק  ,155רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רוית ארבל ,עו"ד ,מפרקת

אליעד שחם ,עו"ד ,מפרק

אל.אי.אי.או  -אבולשן בע"מ
(ח"פ )51-411862-9
(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  ,4.1.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
עמינדב  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לירן וייגמן ,מפרק

אשרד יזמות ובניה בעץ בע"מ

הלסיון אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-455353-6

(ח"פ )51-493834-9
(בפירוק מרצון)

(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  ,31.12.2015בשעה  ,12.00אצל לירן אמיר ,רח' כפר
מנחם  ,3הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
קובי (יעקב) נחום ,מפרק

טורוס טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-415278-4
(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  ,5.1.2016בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
נחל בשור  ,106כפר יונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בריג'יט תשובה ,עו"ד ,מפרקת

רודיו גרופ בע"מ
(ח"פ )51-457434-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

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  ,5.1.2016בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' מדינת
היהודים  ,89בניין  ,Eהרצליה פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

תתכנס ביום  ,14.1.2016בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' הדקל ,3
קריית טבעון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גל תמיר ,מפרק

אלי שחף ,מפרק

פודורטופס בע"מ

לאומי ל.פ .בע"מ

(ח"פ )51-449118-2

(ח"פ )51-001293-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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  ,6.1.2016בשעה  ,11.00במשרדי בנק לאומי לישראל
בע"מ ,רח' אחד העם  ,10תל אביב ,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  ,1.2.2016בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
השייטת  ,4נס ציונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום עברון ,עו"ד ,מפרק

אייל דותן ,עו"ד ,מפרק

דובלר מערכות חומרים בע"מ

ק.נ .ניהול  2בע"מ

(ח"פ )51-077813-7

(ח"פ )51-395687-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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  ,12.1.2016בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח'
הרצוג  ,18תל אביב ,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  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה ,10.00
במשרד עו"ד גלברד ,עמית ,וקסלר ,רח' ה' באייר  ,12תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נחשון קויתי ,מפרק

זאב אריאל ,מפרק

מור בר לבני נשים בע"מ
(ח"פ )51-291370-8

שנבר להשקעות בע"מ
(בפירוק מרצון)

(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  ,12.1.2016בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח'
הרב מלצר  ,18רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דפנה קופר ,מפרקת

אנשים ברשת בע"מ
(ח"פ )51-395537-7
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )510856099

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  ,10/11/2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עמי סביר ,מרח' אחוזת בית  ,3תל–אביב-יפו ,טל' ,03-5173210
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.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 13/03/2016
בשעה  ,10:00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
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סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עמי סביר ,עו"ד ,מפרק

קידסלאב בע"מ
(ח"פ )51-447108-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.10.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמרם
איטח ,מרח' העפרוני  ,7ניצן ,טל'  ,054-7775242למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.12.2015
בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח' הקליטה  ,1/28אשדוד ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

יו.אמ .סייט בע"מ
(ח"פ )51-383067-9
(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  ,26.10.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עוזי מור ,מרח' השומרים  ,38רחובות ,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 ,30.12.2015
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.
עוזי מור ,מפרק

פוזילי תקשורת אלחוטית בע"מ
(ח"פ )51-438403-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

עמרם איטח ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,27.10.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר
צימרמן ,מרח' רא"ל מרדכי מקלף  ,18/4מודיעין-מכבים-רעות,
למפרק החברה.

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

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

דומוס ג.ל .הנדסה בע"מ
(ח"פ )51-313725-7
(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  ,8.9.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ג'ורג' ליויאן ,מרח' משה שרת  ,35/12באר שבע ,טל' 052-4294916
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 ,27.12.2015
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.
ג'ורג' ליויאן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7147ה' בכסלו התשע"ו17.11.2015 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.12.2015
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.
עופר צימרמן ,מפרק

פלד תיירות ונופש בע"מ
(ח"פ )51-264113-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.10.2015התקבלה
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר
אבנר פלד ,מרח' מיכאל נאמן  ,12/32תל 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.

שלינגר תשתיות דרכים בע"מ
(ח"פ )51-508273-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.12.2015
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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.10.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רונן שלינגר ,מרח' שלמה בן יוסף  ,30באר יעקב ,למפרק החברה.

ירון קיי פרינט בע"מ

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

אמיר אבנר פלד ,מפרק

(ח"פ )51-365989-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.10.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ירון קייקוב ,מרח' עזריאל  ,15פתח תקווה ,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 ,30.12.2015
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.
ירון קייקוב ,מפרק

טארקו בע"מ
(ח"פ )51-449407-9
(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  ,4.11.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דביר קורן ,מרח' הפרגים  ,18רמת ישי ,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 ,30.12.2015
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.
דביר קורן ,מפרק
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.12.2015
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.
רונן שלינגר ,מפרק

קוראל גלובל בע"מ
(ח"פ )51-405728-0
(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  ,28.10.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנסטו
ראול שוורצר ,מרח' הדרים 6א ,הוד השרון ,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 ,30.12.2015
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.
ארנסטו ראול שוורצר ,מפרק

שיק הפקות אירועים בע"מ
(ח"פ )51-446979-0
(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  ,2.11.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל
ביניאשוילי ,מרח' לוינסקי  ,106תל אביב ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7147ה' בכסלו התשע"ו17.11.2015 ,

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 ,30.12.2015
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.
מיכאל ביניאשוילי ,מפרק

פליקס פרינט
(ח"פ )51-388507-9
(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  ,28.10.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מנסור מנסור ,מטירה ,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 ,31.12.2015
בשעה  ,11.00בבית דפוס טירה ,רח' ראס עאמר ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מנסור מנסור ,מפרק

מ טיבר פיתוח והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-002812-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.9.2015התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדה טיבר ,מרח'
ח"ן  ,5גבעתיים ,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  ,1.1.2016בשעה
 ,11.00אצל עו"ד אלה טיבר ,מרח' כיכר הבימה  ,2תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עדה טיבר ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7147ה' בכסלו התשע"ו17.11.2015 ,

הגוררים שרותי רכב בע"מ
(ח"פ )51-462444-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.11.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
טבאגה עולה ,מרח' קיבוץ גלויות  ,1חיפה ,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 ,21.1.2016
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.
טבאגה עולה ,מפרקת

בוס החדש שרותי רכב בע"מ
(ח"פ )51-351499-2
(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 ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.11.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
טבאגה עולה ,מרח' קיבוץ גלויות  ,1חיפה ,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 ,21.1.2016
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.
טבאגה עולה ,מפרקת

א.י.ש אבן דרך בע"מ
(ח"פ )51-409828-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.10.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דרור יוגב ,מיוגב ברוך ,משרד עורכי דין ,רח' ניסים אלוני  ,1תל
אביב ,טל'  ,052-3830373למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.2.2016
בשעה  ,10.00במשרד 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.
דרור יוגב ,עו"ד ,מפרק

נטלי ידע טף בע"מ
(ח"פ )51-479144-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26.10.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיכל פוקס חנינה ,מרח' רמז  ,25גדרה ,טל'  ,08-8597111למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.2.2016
בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל פוקס חנינה ,עו"ד ,מפרקת

א.ל .מנעולים בע"מ
(ח"פ )51-438101-1
(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  ,26.10.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ירון לוי ,מרח' יוסף סרלין  ,42חולון ,טל'  ,03-5183022למפרק
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  ,1.3.2016בשעה
 ,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.
ירון לוי ,עו"ד ,מפרק
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אבני יסוד לפיתוח השומרון בע"מ
(ח"פ )51-429746-4
(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  ,4.3.2012התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
איתן חוברה ,ת"ד  ,305כפר תפוח  ,44289למפרק 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  ,2.3.2016בשעה
 ,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.
איתן חוברה ,מפרק

ס.ג.ד .טכנולוגיות חקלאיות בע"מ
(ח"פ )51-423405-3
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,3.11.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
שמואל גלב ,מרח' סמילנסקי  ,31נתניה ,טל'  ,052-6325318למפרק
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  ,3.3.2016בשעה
 ,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.
שמואל גלב ,מפרק

טכנו ליין  -מכללה לטכנולוגיה מתקדמת בע"מ
(ח"פ )51-399883-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,3.11.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את

ילקוט הפרסומים  ,7147ה' בכסלו התשע"ו17.11.2015 ,

ארזו אליאס ,מרח' המורד  ,1/5גבעתיים ,טל'  ,052-8601237למפרק
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  ,3.3.2016בשעה
 ,8.30אצל 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.
ארזו אליאס ,מפרק

קלוזרי בע"מ
(ח"פ )51-372643-0
(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  ,4.11.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אבשלום קיסרי ,מרח' העלייה  ,42בנימינה ,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  ,6.3.2016בשעה
 ,10.00במשרד עורכי דין גוטליב ,גרא ,אנגל ושות' ,שד' אבא אבן ,8
הרצליה פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבשלום קיסרי ,מפרק

מגדלור גולד בע"מ
(ח"פ )51-477568-3
(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  ,2.11.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מיכאל קוראקין ,מרח' קריית ספר  ,13ראשון לציון ,טל'
 ,054-4307308למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.3.2016בשעה
 ,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.

ביונוקס בע"מ
(ח"פ )51-418443-1
(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  ,9.11.2015התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס ,מרח'
בגין  ,5/3יהוד  ,5647803טל'  ,052-2314484למפרק 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 ,13.3.2016
בשעה  ,14.00במשרדי 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.
צביקה גרוס ,מפרק

שבשבת בע"מ
(ח"פ )51-040313-2
(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–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,4.11.2015
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יואל חצרוני ,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  ,15.3.2016בשעה
 ,12.00במשרד עו"ד ישראל שוב ,שד' שאול המלך  ,8תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יואל חצרוני ,מפרק

אס .סי .טי .סטם סל טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-359252-7

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  322ו– 323לפקודת
החברות ,כי נושי החברה מוזמנים בזה להשתתף באסיפת
נושים אשר תתקיים ביום  ,15.2.2016בשעה  ,13.00במשרד עו"ד
יאיר גרין ,רח' רמב"ן  ,24ירושלים ,וזאת לצורך הצעת מועמד
למפרק החברה.
ניצן שמואלי ,עו"ד
בא כוח החברה
מיכאל קוראקין ,מפרק			
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א.י.ב - .אתר יהודי בלגיה

נושים בדין רגיל אשר תביעות החוב שלהם אושרו 30% -
דיבידנד;

(ע"ר )58-017455-5

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  ,2.11.2015התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד סלי זייפמן ,מרח' שמאי 14א ,ירושלים,
למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
סלי זייפמן ,עו"ד ,מפרק

הדיבידנד יחולק לנושים בחלוף המועדים הנקובים
בהוראות כל דין נוכח פרסום הודעה זו.
גיורא רובננקו ,עו"ד ,נאמן

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,בתיק ת"א  ,1166/00פ"ר 13494
שם החייב ומענו :דוד בלס ,משד' ח"ן  ,32תל אביב.
שם הנאמן ומענו :עו"ד יעקב בויאר ,מרח' קרליבך  ,1תל אביב.
סוג הדיבידנד :דין קדימה .100% -
		

עמותת התנועה לצדק חברתי בישראל

דין רגיל .2.26% -

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,בתיק ת"א  ,1167/00פ"ר 14009

(ע"ר )58-055792-4

שם החייבת ומענה :איזבל בלס ,משד' ח"ן  ,32תל אביב.

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,1.9.2015התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד גילה אורגל ,מרח' יגאל אלון  ,96תל
אביב ,למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
גילה אורגל ,עו"ד ,מפרקת

עמותת בית האקדמאי
(ע"ר )58-021090-4

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  ,19.10.2015התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את רו"ח דוד מרמונצ'יק ,מרח' ברזיל ,5
תל אביב ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
דוד מרמונצ'יק ,רו"ח ,מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון ואחרון

שם הנאמן ומענו :עו"ד יעקב בויאר ,רח' קרליבך  ,1תל אביב.
סוג הדיבידנד :רגיל .6% -
יעקב מ' בויאר ,עו"ד ונוטריון ,נאמן

הודעה על הגשת בקשה להחייאת חברה
בבית המשפט המחוזי בירושלים ,בתיק ה"פ 5277-04-15
בעניין :חברת מצות כהן הלפרין בע"מ ,ח"פ .51-004607-1
נמסרת בזה הודעה כי ביום  ,2.4.2015הגיש אליצור דריימן,
ע"י ב"כ ירון אליאסי ,ממשרד שניצר ,גוטליב ,סאמט ושות',
מרח' מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,קומה  ,27רמת גן ,טל'
 ,03-6113000פקס'  ,03-6113001בקשה לבית המשפט המחוזי
בירושלים לתת צו המורה לרשם החברות על החזרת החברה
הנ"ל לפנקס רשם החברות כחברה פעילה ,לאחר שנמחקה
ממנו ביום .24.12.1992
ירון אליאסי ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעה על הגשת בקשה להחייאת חברה
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,בתיק 3016-09-15
בעניין :חברת רמת אייל בע"מ ,ח"פ .51-243020-8
המבקשים :בעלי המניות ע"י ב"כ עו"ד משה דומן ,משד' שאול
המלך  ,39תל אביב  ,64928טל'  ,03-6096660פקס' .03-6096999
נמסרת בזה הודעה כי המבקשים הגישו בקשה בתיק זה
לבית המשפט בהתאם לסעיף  369לפקודת החברות להחייאת
החברה הנ"ל ,כדי לאפשר מכירת נכס של החברה.

בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 46813-11-13
שם החייב :בנימין דרור ברניצקי.
שם הנאמן ומענו :עו"ד גיורא רובננקו ,רח' דיזנגוף  ,205תל אביב
 ,63115טל'  ,03-5276015פקס' .03-5276016
ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייב ,כי בכוונת הנאמן
להסדר נושי החייב לחלק דיבידנד ראשון ואחרון לנושי החייב
כדלקמן:

כל מי שמתנגד לבקשה מוזמן להגיש את התנגדותו לבית
המשפט המחוזי בתל אביב בתיק זה עד לא יאוחר מ– 21ימים
מיום פרסום הודעה זו.
משה דומן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

נושים בדין קדימה אשר תביעות החוב שלהם אושרו 100% -
דיבידנד;
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