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הודעה למעוניינים והזמנתם
לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה(, 

התשכ"ד-1964

בהתאם לתקנה 3)א( לתקנות רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה( )הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה( 
 - והשיכון  הבינוי  במשרד  בתוספת,  המפורטות  ציבורי  שיכון  בתוכניות  תדון  התיאום  ועדת  כי  מודיעה  אני  התשכ"ד-11964, 
קריית הממשלה, מזרח ירושלים, בישיבה היברידית במשרדנו ובהתקשרות מרחוק, בתוכנת זום, ביום שני, ו' באדר א' התשפ"ב )7 

בפברואר 2022( בין  השעות 14:30 ו–15:30   

המעוניינים בתוכנית רשאים להופיע בישיבה האמורה ולהשמיע את טענותיהם לגביה, והם יהיו מיוצגים כלהלן: 

המספר  את  המייצג  מראש,  בכתב  התיאום  לוועדת  עליו  שהודיעו  אחד  נציג  ידי  על   - בתוכנית  שנכלל  בבניין  משתכנים    1
הגדול של המשתכנים באותו בניין, הרוצים להשמיע את טענותיהם;

מעוניינים אחרים - אישית, או על ידי בא כוח, שהודיעו עליו לוועדת התיאום בכתב מראש    2

הודעות לוועדה יש לשלוח ליחידה לתוכניות שיכונים ציבוריים, למרכזת הוועדה בדואר אלקטרוני irith@moch gov il,  אגף 
תכנון\ משרד הבינוי והשיכון קריית הממשלה, מזרח ירושלים, בניין א' 

תוספת

גושיםמס' התוכניתהשכונההמקום
חלקות

יזם התכניתחלקי חלקותבשלמות

שד' בן שלומי
גוריון

2/52/33 שינוי 
ל–2/53/10

יחידת רישום מקרקעין 1853853-5135
- משרד הבינוי 

והשיכון

רח' ששת שלומי
הימים

2/52/34 שינוי 
ל–2/52/5

יחידת רישום מקרקעין 68, 1901669
- משרד הבינוי 

והשיכון

רח' אח"י עכו
אילת 

)דיור מוגן(

2/50/3618001
18021

6 ,1
129 ,106

יחידת רישום מקרקעין 
- משרד הבינוי 

והשיכון

1/01/19 שינוי נצרת
ל–1/01/18

יחידת רישום מקרקעין 212 ,16531213
-  משרד הבינוי 

והשיכון

פסגת זאב ירושלים
צפון

5/53/27    31304
   31305
   31306
  31397

30613

172
6

62
52 ,14 ,10

310 ,299 ,295 ,109

יחידת רישום מקרקעין 
-  משרד הבינוי 

והשיכון

כ"ט בטבת התשפ"ב )2 בינואר 2022(
)חמ 3-287-ה1(    

ורד סולומון ממן   
                                                                                          יושבת ראש ועדת התיאום לרישום

שיכונים ציבוריים  
 

ק"ת התשכ"ד, עמ' 1671   1
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המועצה   - )להלן  הכרמל  חוף  האזורית  המועצה  עובד  את 
כמפורט  הסמכויות  כל  בזה  לו  ומוקנות  סדה,  גיא  האזורית( 
בהוראות החוק לצורך אכיפת חיקוקי הסביבה, כהגדרתם בחוק 

)להלן - חיקוק סביבה(, בתחום המועצה האזורית  

הדין  סדר  לחוק  228)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כן,  כמו 
הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-21982, אני מסמיך את הפקח 
האמור למסור הודעות תשלום קנס לעניין עבירות על חיקוקי 

סביבה שנקבעו כעבירות קנס  

שבו  למועד  עד  או  לביטולה,  עד  זו  הסמכה  של  תוקפה 
יחדל העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם שבהם  

   ט' בשבט תשפ"ב ) 11 בינואר 2022(

)חמ 3-4029(                            אסיף איזק
ראש המועצה האזורית   

חוף הכרמל  
ס"ח התשס"ח, עמ' 534   1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43 ;התשע"ז, עמ' 500   2

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס' לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,303-0438101
הוועדה  בזה  מוסרת   ,3900 עמ'  התש"ף,   ,8696 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  הכרמל  חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 
כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 
הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 
תיאור הקרקע -   4

ח"חגוש

שטח 
החלקה 
הרשום 
בדונם 

מטר

שטח 
מופקע 
בדונם 

מטר

אחוז 
הפקעה 
באחוזים

ייעוד 
ההפקעה

דרך1 0120 010 107241412

1516 620 0530 32

אצילת סמכויות 
 לפי פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

לפקודת  12א)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
 - )להלן  התשל"ב-11972  חדש[,  ]נוסח  האלחוטי  הטלגרף 
במשרד  להלן  המפורטים  התפקידים  לבעלי  אצלתי  הפקודה(, 

התקשורת את סמכויותיי לפי הפקודה שמפורטות לצידם:

פיקוח  מינהל  ומנהלת  בכירה  הכללית  המנהלת  לסגנית   )1(
ואכיפה - הסמכויות הנתונות לי לפי סעיפים 5טו ו–5טו1 

לפקודה;

אישור  בכיר  תחום  ולמנהלת  )רישוי(  בכיר  אגף  למנהל   )2(
לפי  לי  הנתונות  הסמכויות   - קצה  וציוד  אלחוטי  ציוד 
תקנות 4)א(, 6)א(,7)א(, 11 ו–12 לתקנות הטלגרף האלחוטי 

)אישורי התאמה(, התשפ"א-22021  

אצילת הסמכות שלעיל באה להוסיף על כל אצילת סמכות 
שבוצעה לפי הפקודה לבעלי התפקידים האמורים לעיל 

י"ד בשבט התשפ"ב )16 בינואר 2022(
)חמ 3-5675(

                                                  מימון שמילה
המשנה למנהלת הכללית של    

   משרד התקשורת
  ומנהל מינהל הנדסה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 505; ס"ח התשע"ח,   1

עמ' 459; התשפ"ב, עמ' 404 
ק"ת התשפ"א, עמ' 2822    2

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
ארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום י"ח בטבת התשפ"ב 
את  לדחות  החליט   ,027/2021 בד"א  בתיק   ,)2021 בדצמבר   22(
ערעורו של עורך דין מנסור מנסור, רישיון מס' 20723, על תיק 
במקצוע  מעיסוק  השעיה  של  עונש  עליו  ולהטיל   1/18 בד"מ 

עריכת הדין לתקופה של חמש שנים 

תוקף ההשעיה מיום ט"ז בשבט התשפ"ב )18 בינואר 2022( 
עד יום ט' בשבט התשפ"ז )17 בינואר 2027( 

ט"ז בשבט התשפ"ב )18 בינואר 2022(
)חמ 3-94(

אורי אלפרסי  
              המנהל הכללי של
            לשכת עורכי הדין

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

הסמכה לפקח סביבתי והסמכה למסור הודעות 
תשלום קנס

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008 ולפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח 

משולב[, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות המקומיות 
)אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 )להלן - 
החוק(, ולאחר שהוכשר כדין, אני מסמיך בזה לפקח על פי החוק 

                    __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס' לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 

בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,605-0225284
בזה  מודיעה   ,10303 עמ'  התשע"ו,   ,7352 הפרסומים 
 - )להלן  שבע  באר  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בבאר שבע, המזוהה כגוש 38463, חלקה 56   
מ"ר   4,939 של  בשטח   ,935 מס'  מגרש   ,)2 חלקה  )לשעבר 

)100%(; הייעוד:שטח ציבורי פתוח 

ז' בשבט התשפ"ב )9 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

טל אל–על  
יושב ראש הוועדה המקומית   

__________                      לתכנון ולבנייה באר שבע
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

שם האגודה: שדה נופרים אנרגיה - אגודה שיתופית חקלאית   )1(
בע"מ 

מס' האגודה: 57-006701-7   
המען: ד"נ עמק בית שאן   

תאריך רישום: כ"ח בכסלו התשפ"ב )2 בדצמבר 2021(   
סוג ראשי: חקלאית   

להתיישבות  שיתופית  אגודה  דוב"ב  מתיישבי  האגודה:  שם   )2(
קהילתית בע"מ 

מס' האגודה: 57-006705-8   
המען: ד"נ מרום הגליל   

תאריך רישום: ג' בטבת התשפ"ב )7 בדצמבר 2021(   

ח"חגוש

שטח 
החלקה 
הרשום 
בדונם 

מטר

שטח 
מופקע 
בדונם 

מטר

אחוז 
הפקעה 
באחוזים

ייעוד 
ההפקעה

107241613 630 2031 49

3111 530 0120 1

3712 51 8114 47

העתק התכנית ותשריט ההפקעות שנערך על פיה, מופקד 
מעוניין  וכל  כרמל,  עין  קיבוץ  ליד  המקומית  הוועדה  במשרדי 

רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות 

י"ט בחשוון התשפ"ב )25 באוקטובר 2021(
)חמ 3-2(                                       אסיף איזק

יושב ראש הוועדה המקומית  
                                        לתכנון ולבנייה חוף הכרמל

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,47/115/03/5
הפרסומים 3861, התשנ"א, עמ' 1998, מודיעה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שבע  באר  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת    2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת    3
בקרקע  לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה  
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

)לשעבר   38323 כגוש  המזוהה  שבע,  בבאר  קרקע  חטיבת   
של   בשטח   ,3G מס'  מגרש   ,53 חלקה   ,)38060 מגוש  חלק 

1,123 מ"ר )100%(; הייעוד:שצ"פ 

ח' בטבת התשפ"ב )12 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2(

טל אל–על  
יושב ראש הוועדה המקומית   

__________                      לתכנון ולבנייה באר שבע
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122   3
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למפרקת החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,25 4 2022 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, אצל עו"ד נסים מעוז, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה 
ליטל אורן ברנבוים, מפרקת

סנטידהמה
)ע"ר 58-045146-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של העמותה 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,25 11 2021 ביום  שהתכנסה  הנ"ל, 
מרח'  משה,  שושנה  שולמית  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

דניאל פריש 3, תל–אביב-יפו, למפרקת העמותה 

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

זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

שולמית שושנה משה, עו"ד, מפרקת

עגורן יזמות ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-451094-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניות של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2022 1 17, התקבלה 
מרצון  החברה  פירוק  הליכי  את  לבטל  חוקי  במניין  החלטה 

ולבטל את מינויו של דניאל מיכאל קוברי למפרק החברה 

דניאל מיכאל קוברי, דירקטור

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי
בתיקי פש"ר 30898-04-12    

  31487-12-12              

שמות החייבים: אברהם זרחיה ושרה זרחיה 

שם הנאמן: עו"ד ישראל שפלר 

נמסרת בזה הודעה על ידי הנאמן לנכסי החייבים בדבר 
חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייבים, אשר הגישו 

תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו 

ישראל שפלר, עו"ד, נאמן

סוג ראשי: אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית   
שם האגודה: אל ערוס אגודה שיתופית חקלאית בע"מ   )3(

מס' האגודה: 57-006700-9   
המען: כפר בית ג'אן   

תאריך רישום: כ"ח בכסלו התשפ"ב )2 בדצמבר 2021(   
סוג ראשי: חקלאית   

שם האגודה: מטעי בית אלפא בננות החוף אגודה שיתופית   )4(
חקלאית בע"מ 

מס' האגודה: 57-006703-3   
המען: ד' בית אורן   

תאריך רישום: ג' בטבת התשפ"ב )7 בדצמבר 2021(   
סוג ראשי: חקלאית   

שם האגודה: סופר תלם אגודה שיתופית חקלאית בע"מ   )5(
מס' האגודה: 57-006704-1   

המען: ד"נ תל יצחק   
תאריך רישום: ג' בטבת התשפ"ב )7 בדצמבר 2021(   

סוג ראשי: חקלאית   
שם האגודה: סהר אנרגיות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ   )6(

מס' האגודה: 57-006702-5   
המען: ערד, ת"ד 260   

תאריך רישום: ג' בטבת התשפ"ב )7 בדצמבר 2021(   
סוג ראשי: חקלאית   

ג' בטבת התשפ"ב )7 בדצמבר 2021(

אהוד אמיתי  
עוזר רשמת האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: ג'אמפו נגבה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 

השם החדש: נופר-נגבה אנרגיה חלופית אגודה שיתופית חקלאית 
בע"מ 

מס' האגודה: 57-003758-0 

מיום: כ"ח בכסלו התשפ"ב )2 בדצמבר 2021(

כ"ח בכסלו התשפ"ב )2 בדצמבר 2021(

רות לירז שפירא  
עוזרת רשם האגודות השיתופיות  

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

מטינק בע"מ
)ח"פ 51-553308-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29 12 2021 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליטל 
אורן ברנבוים, אצל עו"ד נסים מעוז, רח' אגוז 7, יבנה 8151009, 



ילקוט הפרסומים 10142, י"ז בשבט התשפ"ב, 2022 1 19  2894

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(

בת שלמה 147 חיפה אצל צפריר 51281122527/02/202210:00הר חול בע"מ
זנדברג

צפריר זנדברג

יוסף גוילימצדה 9 בני ברק אצל יוסף גוילי51511947727/02/202210:00גן גנשן בע"מ

הרב קוק 43 נתניה אצל די ורולי 51507130627/02/202210:00דסיו יוסד בע''מ 
שאול

די ורולי שאול

שולמית אלוני 14 ראשון לציון אצל 51508964727/02/202210:00מיקדרייב בע"מ
מיכאלה בן עמי

מיכאלה בן עמי

ד  קדם סחר ושיווק 
בע"מ

רותי קדםשוהם 35 חיפה אצל רותי קדם51158350227/02/202210:00

שניידר א י  אחזקות 
בע"מ

שניידר אסנתהסחלב 6 רעננה אצל שניידר אסנת51228738427/02/202210:00

מ ב י תעשיות רהיטים 
בע"מ

סירקין 19 חולון אצל מרדכי בן 51266978927/02/202210:00
יעקב

מרדכי בן יעקב

א ב ג ד )2000( לבניה 
בע"מ

גלגוליה ת ד  1094 גלגוליה אצל 51293152827/02/202210:00
עדס ג'מאל

עדס ג'מאל

אראל אינטרנשיונל גרופ 
בע"מ

טרומפלדור 8 חולון אצל ולנטינה 51396559027/02/202210:00
יעקובוב

ולנטינה יעקובוב

אחד העם 20 רמת גן אצל גבי ניצה 51372710727/02/202210:00אוצרות חן בע"מ
- ענת

גבי ניצה - ענת

ארלוזורוב 5 קרית אונו אצל אלחדף 51248675427/02/202210:00וויבלינקס בע"מ
דניאל 

אלחדף דניאל 

לולו דרור בןחי 65 גבעת עדה אצל לולו דרור בן51316343627/02/202210:00המטמון הגדול ס  בע"מ

מלדן חברה לקבלנות 
בניין בע"מ

אבטח יאסר אלרחתה 6 לוד אצל אבטח יאסר אל51340633027/02/202210:00

ל א ב  גן שווק רהיטים 
בע"מ

דרך הים 177 חיפה אצל איפרגן 51204190627/02/202210:00
פנחס

איפרגן פנחס

הדודאים 7 ראש העין אצל פריד 51157557327/02/202210:00סופר-קול בע"מ
בועז שמואל

פריד בועז 
שמואל

הצבעוני 23 קרית טבעון אצל אולג 51338511227/02/202210:00מטבחי יוליה בע"מ
בלונוב

אולג בלונוב

מאפיית ברנר בהנהלת 
הכוהנים בע"מ

רבי ישראל אבוחצירא 7 בני ברק 51229118827/02/202210:00
אצל לוגסי עדנה

לוגסי עדנה

גליס 21 פתח תקווה אצל אילן 51553152327/02/202210:00א  אילן מטבחים בע"מ
רפאל כהן

אילן רפאל כהן

זנו גבריאלחבצלת 7 רמת ישי אצל זנו גבריאל51291550527/02/202210:00נויוטק בע"מ

ניסים סטיביהשוהם 12 חולון אצל ניסים סטיבי51230135927/02/202210:00אלום ת ס ב  בע"מ

וינברג חן - תמ"א 
סמילצ'נסקי 29 בע"מ

אריאל שרון 4 גבעתיים במשרד 51485332427/02/202210:00
עו''ד אסף איזנברג

עו''ד אסף 
איזנברג

קיבוץ יד מרדכי , ד נ  חוף אשקלון 51546629022/02/202209:00טלמניה בע"מ
אצל משפחת מן - טל מן

טל מן

שד' המגינים 58 חיפה אצל איאד 51382878024/02/202212:00א מ  משאהרה בע"מ
מוסא

איאד מוסא
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ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

מגינים 58 חיפה אצל תאמר תלחמי 51349322124/02/202212:00אינסוף לבונים בע"מ
עו''ד

תאמר תלחמי 
עו''ד

יוסף בן עמירח' השיש 6 חיפה אצל יוסף בן עמי51317268409/03/202209:00יוסי בן עמי שווק בע"מ

ח י  סטאר בנייה 
ותשתיות בע"מ

מגינים 58 חיפה אצל תאמר תלחמי 51402096524/02/202212:00
עו''ד

תאמר תלחמי 
עו''ד

חקלאות וגרעיני אלשריף 
בע"מ

מגינים 58 חיפה אצל תאמר תלחמי 51456297424/02/202212:00
עו''ד

תאמר תלחמי 
עו''ד

משאבות אחים ארבע 
בע"מ

מגינים 58 חיפה אצל תאמר תלחמי 51518333324/02/202212:00
עו''ד

תאמר תלחמי 
עו''ד

סינגולאר לייב )ישראל( 
בע"מ

רח' נפתלי 6/11 מודיעין אצל 51551504728/02/202209:00
הלרשטיין ושות'

יוסף הלרשטיין 

רח' הסדנאות 11 הרצליה במשרד 51498522501/03/202210:00הנובר טולבוקס בע"מ
עו''ד אלון קלמנסון

עו''ד אלון 
קלמנסון

צביקה גרוסבגין 5 יהוד אצל צביקה גרוס51582988513/03/202214:00אקס-פנר בע"מ

מנחם בגין 14 רמת גן אצל קלמן 51014510510/03/202212:00אוטו לייף בע"מ
הובר

קלמן הובר

שרגא שרותי תיירות 
בע"מ

משה קול 9/4 רמת בית הכרם אצל 51422482324/02/202210:00
שרגא בן יוסף 

שרגא בן יוסף

ג'יי  וי  טי  אנטרנשיונל 
יצוא ויבוא בע"מ

השקמה 2 שדה ורבורג אצל יעקב 51178792110/03/202212:00
קוגן

יעקב קוגן

שקד אחזקות וניהול 
אירועים בע"מ

ליאוניד קנטורוביץ 1 ראשון לציון 51566183302/03/202210:00
אצל רועי שקד

רועי שקד

זוהר וילנסקי החזקות 
בע"מ

זוהר וילנסקירש''י 25 הרצליה אצל זוהר וילנסקי51312790202/03/202210:00

ברזאני משה 9 תל אביב אצל דוד 51299928502/03/202210:00טול סנטר טי סי  בע"מ
אנטון

דוד אנטון

אלמרט שיווק בינלאומי 
בע"מ

פנקס 64 תל אביב אצל אליעזר 51172838802/03/202210:00
אלקון

אליעזר אלקון

אדיב ובניו שירותי רכב 
בע"מ

גוטמלה 30 ירושלים אצל שאמילוב 51431627227/02/202210:00
אדיב

שאמילוב אדיב

ב פ א  - בסט פוד 
אינטרנשיונל בע"מ

הלל דןהצדף 3 הרצליה אצל הלל דן51176898827/02/202210:00

הלל דן ובנו אחזקות 
בע"מ

הלל דןהצדף 3 הרצליה אצל הלל דן51291444127/02/202210:00

אבו אלפילאת ברכאת - 
מזכרות ועתיקות בע"מ

בית חנינה ירושלים אצל רימה 51273673727/02/202210:00
תותנגי

רימה תותנגי

האחים ברכאת - 
מזכרות בע"מ

שועפט ירושלים אצל ברכאת אבו 51260792027/02/202210:00
אלפילא אמג'ד

ברכאת אבו 
אלפילא אמג'ד



ילקוט הפרסומים 10142, י"ז בשבט התשפ"ב, 2022 1 19  2896
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

מוניות השקם ירושלים 
בע"מ

הילדסהיימר 13 ירושלים אצל עזרן 51168240327/02/202210:00
משה

עזרן משה

א א  פארק תעשיות 
יסודות )2017( בע"מ

רח' כרמלי 9 רמת חן, רמת גן אצל 51563487110/03/202210:00
עו''ד חנה גלברט

עו''ד חנה גלברט

הילדסהיימר 13 ירושלים אצל עזרן 51157678727/02/202210:00מוניות הר נופים בע"מ
משה

עזרן משה

קיבוץ מעגן  מיכאל אצל דונר 51437853827/02/202210:00דונר טכנולוגיות בע"מ
בנימין

דונר בנימין

גורדון 22 קרית יערים אצל זינמן 51602516027/02/202210:00סטירס סטייקהאוס בע"מ
יוסף

זינמן יוסף

עידו רמות השקעות 
בע"מ

פררה אברהם  7 ירושלים אצל 51339996427/02/202210:00
עבודי דוד

עבודי דוד

אינטר - אקספרט ישראל 
בע"מ

לוי אשכול 18/16 תל אביב אצל 51165952603/03/202210:00
ויטקובסקי יעקב

ויטקובסקי יעקב

ר פ  עופר מהנדסים 
הקמת פרוייקטים בע"מ

שמעון ריך 14 דירה 5 נהריה אצל 51161941303/03/202210:00
פרידמן רוברט

פרידמן רוברט

משה דבירהמעפיל 65 דימונה אצל משה דביר51255120103/03/202210:00דביר בערבה בע"מ

וייצמן דודהנוטר 22 א' חיפה אצל וייצמן דוד51397468303/03/202210:00מוסך מירון 2007 בע"מ

וייצמן דודהנוטר 22 א' חיפה אצל וייצמן דוד51289130003/03/202210:00מוסך מירון )2000( בע"מ

עינב 22 בית חשמונאי אצל צמח 51452304203/03/202210:00אי יו סי  שרותים בע"מ
שלמה

צמח שלמה




