רשומות
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עמוד

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה ,מס רכוש וקרן פיצויים
וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) 4008 .............................
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עמוד

מינוי ממונים על הגבייה (אור יהודה ,תמר)4012 .......................
הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות
חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות) 4012 .............

הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי החוקים האמורים
וחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים) 4008

הודעות בדבר השעיית חברים מלשכת עורכי הדין 4013 ........

הודעה על אצילת סמכות ועל ביטול אצילות סמכות
לפי חוק יסוד :הממשלה 4010 ....................................................

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית תת"ל 42א -
תחנת כוח אגירה שאובה נשר 4013 ........................................

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה 4010 ...................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט 4014 ........................

מינוי פקידי גבייה לפי פקודת המסים (גבייה)4012 ...................

הודעות מאת הציבור4016 ...................................................................

הסמכה

רויטל טויזר

לפי פקודת מס הכנסה ,לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ"א ,1961-ולפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),
התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה ,1סעיף
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א ,21961-וסעיף
 97לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג ,31963-אני
מסמיך את עובדי משרד האוצר המפורטים להלן ,שהם פקידי
שומה המועסקים בביצוע הפקודה והחוקים האמורים ,לערוך
חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על אותם חיקוקים
או לשם גילוין ,ולצורך כך יהיו רשאים להשתמש בסמכויות
שבאותם חיקוקים:
רונן אברהם

3

אורית טסמה

תוקפה של הסמכה זו עד יום ג' בטבת התש"פ ( 31בדצמבר
 )2019וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם.
ו' בטבת התשע"ח ( 24בדצמבר )2017
(חמ )3-2521
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

יוסף יוסף

הסמכה וצו הענקת סמכויות

ליאת אילוז

טלי יצחקי

אמיר אלחנתי

אשר יצחק

איריק אמסלם

שלומית ישראלי

לפי פקודת מס הכנסה ,לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ"א ,1961-לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),
התשכ"ג ,1963-ולפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה
 -מעצרים) ,התשנ"ו1996-

נורית אמסלם

חן כהן

מתן אמסלם

יעקב כהן

מירי ביטון

ליאת כהן

גלית בכר

ראם כהן

אליס בן דוד

שרה כהן

אליזבת בן חמו

אנדרי לוז

מיריי בר זיו

רות לוי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה  ,סעיף
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א ,21961-וסעיף 97
לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג( 31963-להלן
 חיקוקי המס) וסעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויותאכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 41996-להלן  -החוק) ,אני מסמיך
את עובדי משרד האוצר המפורטים להלן ,שהם פקידי שומה
המועסקים בביצוע חיקוקי המס ,לערוך חקירות או חיפושים
לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין ,ולצורך כך
יהיו רשאים להשתמש בסמכויות האמורות בחיקוקי המס וכן
בסמכויות על פי החוק כלהלן:
1

יונה גז

צבי ליבוביץ

רחל גיאת

סיון מויאל

( )1סמכויות עיכוב על פי סעיף  67לחוק למעט סמכות לעכב
אדם העומד לעבור עבירה; סעיף  68לחוק;

יאיר גרונר

נטלי לסרי

ליאורה גרשוני

עדי נגה גדמו

( )2סמכות מעצר על פי סעיף (23א)( )3( ,)2ו–( )6וסעיף (23ב)
לחוק.

חפצי דהן

רות נעים

עינת דהן

פזית סגל

נאוה דוד

שולמית סיני

אהובה דוק

רבקה ענבר

אהובה אהרוני

מאיה פורת

עדי דרי

אילנה סוהילה פטילון

אילונה ורמן

יפה צאיג

זוהר מורי

יצחק קוסטו

יוסף חן

שרי קלפא

סיגלית חרזי

זאב קציר

אורית טבק

מטי קראוס

1
2

2

דורית רם

לילך רוימי
אילה הילה שגב

יוסף קדם

ישראל יסמאול דוידאשוילי איריס עזרא

1

רונית רג'ואן

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;100התשכ"ד ,עמ' .91
ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156

4 008

3
4

מרי אביאני

עופר כהן

אבי אביטן

שי כהן

אברהם אביסרור

ברוך כהן

שלמה אבישר

שמעון כהן

דניאל אברהם

אייל כהן

יוסף אגם

ששון כהן

מיכל אגמון

אברהם כהן

תומר אופיר

רועי יניב כהן

אברהם אוחיון

ענת כץ

ליאון אווסקר

ששון לוי

עידן אילן

אברהם לוי

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;100התשכ"ד ,עמ' .91
ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשנ"ז ,עמ' .116
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שלמה אלגוזי

יוסף לוי

אלכסנדר גלפנבוים

סלמן עמרם

ערן אלדובי

ענת לוי

נטע גמליאל

אהרן עסיס

יוסי אליאס

אמיר ליבוביץ

מנחם ישראל גנץ

מוחמד עסלי

שלמה אסתרוגו

רבקה ללום

ויצ'סלב גרבר

יחיאל ארד

רמי אסעד

אפרת לייכטר

אילן גרוסמן

אבישי פדר

אריה אקס

גלעד למפרום

חיים גרשון

מיכאל פל

ערן באוברג

אלינור מאיר

דניאל דבש

חנוך פלג

דניאל בידרמן

גיא מאיר

מוחמד דגש

נעמי פנחסי

סמדר בין

שרית מויאל

יונתן דוד

מנחם פריד

דנה בניטה

עזר מוכתר

דוד דחליקה

ויצמן פרנסה

עידן בן אלול

אשר מנטוביץ

שחר דמתי

יונתן פרנקו

אריה בן דוד

שלמה מועלם

אורנה דניאל

יעל פרנקל ברנר

אסתר בן חמו

דורון מלכה

דרור דניאל

אורן צופי

רון בן ישי

יפית מזרחי

רינה דנינו

אלעד ציוני

אלעד בן לולו

גלית גנור

דוד הנס

אלדד קפח

יורם בן משה

יפית מנחם

זיו הרצל

אייל קולמן

צמרת בן עדיבה

ניר מקלר

אילן הרשברג

נח קופרשטיין

ציפורה בן עמי

גולן מרדכי

לירון הרשקוביץ

יונתן קורץ

סימה בן צבי

שגיא מריאן

מרדכי וטורי

ערן קורצינסקי

שמואל בס

אריה נחמני

אלון וילנצ'יק

יהודית קידר

זהבה בקר

יוסף נחמיה

מוטי זהבי

מיכאל קינריס

אדוה בר ישי

אברהם ניסן

ענבל טייאר

עמית קרן

בנימין ברלב

אהרן ניצינסקי

אללה דובינסקי

אירית קרן

שרון ברגר

חיים נמדר

רחל זנד

צבי קרן

דוד ברזין

אילן נסים

מאיר חג'בי

לי ליליה רבין

נעמי ברכה

אבנר סבאג

ליהי חדד

נירה רהט

ליאת גוטמן

חן סבג

יוסף חזן

רונן רצון

נירעם נסים זנו

אשר סודמי

יצחק חזן

אייל שבו

דן גבאי

ראובן סולומון

אלעזר חיימוב

נתן שבע

גיל גבע

לידוד סומר

רון חכם

אמוץ שגב

רן גולדשטיין

רחל סייג

מג'ד חלו

עופר יואל שדה

ענת-לאה גונן

אורי סייג

גיל חריף

אמיר שהרבני

סרגיי גוסליצר

סימן–טוב גבריאל

אסף טטר

יעקב שובזק

ליאת גופרשטיין חביבי

יפית בתאל סלע

אולג טימרמן

איתי שוהם

גל יששכר גור אריה

אהרון עוז

דרור טל

יניב שטרית

סיון גורפינקל

חוסם עאזם

מירי יולזרי

משה שירה

נעמה גל

ורד עמוס

נתנאל יוסף

רחלי שלום

אילנה גלזר

רפי עמנואל

יוכבד יוסף

אלרן שלום
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חגית ייני

(ג) לבעלי התפקידים המפורטים להלן באגף בכיר רישוי
במשרד התקשורת ,אצלתי את סמכותי לתת אישור
סוג לפי סעיף 4א(ד )1לחוק התקשורת:

ירון שם טוב

רונן יעקבי

עמוס שמעונוב

אודי יצחקי

דניאל שמעיה

( )1מנהל אגף בכיר רישוי;

גיל ישראל

חיים שעיה

( )2מנהל תחום בכיר אישור ציוד תקשורת;

ג'קי ישראל

מרים שפיאן

( )3מנהל תחום בדיקות ואישור ציוד;

גיא ישראלי

איתן שפירא

אבנר כהן

ליאור שפנר

עופר כהן

יצחק שרעבי

( )2אצילות הסמכויות שלהלן אשר הודעות עליהן פורסמו -
בטלות:
(א) למנהל הכללי של משרד התקשורת  -אצילת סמכותי
לפי סעיף (4ד )1()2לחוק התקשורת ,לאשר שינוי
בהחזקה ,העברה או רכישה של אמצעי שליטה בבעל
רישיון כללי ,כאמור בפסקה ( )3להודעה בדבר אצילת
סמכות;3

דרור כהן
תוקפה של הסמכה זו עד יום ג' בטבת התש"פ ( 31בדצמבר
 ,)2019וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם.

(ב) למנהל השירות לטלוויזיה בכבלים ולמנויים במשרד
התקשורת  -אצילת סמכותי לפי סעיף  4לחוק
התקשורת ,ואצילת סמכותי לפי סעיף  12לחוק
הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו),
התשל"ו;41975-

ו' בטבת התשע"ח ( 24בדצמבר )2017
(חמ )3-2521
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

(ג) לסמנכ"ל בכיר הנדסה ורישוי במשרד התקשורת יחד
עם מנהל תחום ציוד קצה במשרד;5

הודעה על אצילת סמכות ועל ביטול אצילות סמכות
לפי חוק–יסוד :הממשלה

(ד) למנהל הכללי של משרד התקשורת יחד עם סמנכ"ל
בכיר הנדסה ורישוי במשרד;6

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד:
הממשלה- 1

(ה) למנהל הכללי של משרד התקשורת או לסמנכ"ל בכיר
הנדסה ורישוי במשרד;7

( )1אצלתי את סמכויותיי כלהלן:

(ו) למנהל הכללי של משרד התקשורת או לסמנכ"ל בכיר
הנדסה ורישוי במשרד על דעתו של המנהל הכללי -
אצילת סמכותי כאמור בפסקה ( )1להודעה בדבר אצילת
סמכויות.8

(א) למנהל הכללי של משרד התקשורת אצלתי את
הסמכויות האלה:
( )1לאשר שינוי בהחזקה ,העברה או רכישה של
אמצעי שליטה בבעל רישיון ,לפי התנאים
וההגבלות שנקבעו ברישיון לפי סעיף (4ד)1()2
2
לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
(להלן  -חוק התקשורת);
( )2לאשר שינוי בהחזקה ,העברה או רכישה של
אמצעי שליטה בבעל הרישיון לפי התנאים
וההגבלות שנקבעו ברישיון לשידורי טלוויזיה
באמצעות לוויין לפי סעיף 6מח(א)( )1לחוק
התקשורת;
(ב) למנהל הכללי של משרד התקשורת ,וכן למשנה למנהל
הכללי ומנהל מינהל הנדסה במשרד התקשורת על
דעתו של המנהל הכללי ,אצלתי את הסמכויות האלה:

ה' בתשרי התשע"ח ( 25בספטמבר )2017
(חמ -3-17ה)1
איוב קרא
שר התקשורת
3
4
5
6
7
8

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה

( )1לקבוע הוראות ברישיון או לתת הוראות מִינהל
לפי סעיף  5לחוק התקשורת;
( )2להורות לבעל רישיון בדבר הוועדה והקצאה של
מספרי טלפון ובדבר כללי חיוג לפי סעיף 5א(ב)()1
לחוק התקשורת;
( )3להכין ולנהל תכנית מספור וכן להורות לבעל
רישיון בדבר הפעלה ויישום של תכנית המספור
לפי סעיף 5א(ב)( )2לחוק התקשורת;

לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותנו 1לפי סעיף  10לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,21969-ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
לעניין נציגי ציבור ,אנו ממנים את האנשים שלהלן לנציגי
ציבור בבתי הדין לעבודה ומודיעים על הפסקות כהונה כפי
שיפורטו להלן:
1

1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"א ,עמ' .530

4 010

י"פ התשע"ד ,עמ' .5465
י"פ התשנ"א ,עמ' .2012
י"פ התש"ס ,עמ' .5
י"פ התשס"ג ,עמ'  ;3699התשס"ז ,עמ' .1120
י"פ התש"ס ,עמ' .173
י"פ התשס"ז ,עמ' .1120

2

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשע"ד ,עמ' .600
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מינויים חדשים

		
בית הדין האזורי נצרת:

בית הדין הארצי לעבודה:

נציגי מעסיקים:

נציגי עובדים:

אורנה כבירי

שרה היפס

נציגי עובדים:

יוסף רחמים

נגה בוטנסקי

ירון צבי לוינזון

בית הדין האזורי ירושלים:

בית הדין האזורי באר שבע:

נציגי מעסיקים:

נציגי מעסיקים:

דגנית ישראלי

אילנה מסד

סימה פישר

סעיד אבו סיאם

שלמה פארי

חנן פלמור

נציגי עובדים:

נציגי עובדים:
רחל מצרי לבני

יוחנן בכלר
.2

בית הדין האזורי ירושלים:

בית הדין האזורי חיפה:

נציגי מעסיקים:

נציגי מעסיקים:
ברק נחשול
לין רן

העברה מבית הדין האזורי באר שבע:

דוד זהבי

3

.3

הפסקות כהונה:
בית הדין האזורי חיפה:

לאה ינון

נציגי מעסיקים:

שלמה גרון

צבי ביניש

4

יעקב נטליו רוזנבלום

נציגי עובדים:

רויטל בורשטין

גאולה שמעיה

5

			
בית הדין האזורי תל אביב:

בית הדין האזורי ירושלים:

נציגי מעסיקים:

נציגי מעסיקים:

יואל אופיר

חיים קרה

6

יעקב אורנשטיין

בית הדין האזורי באר שבע:

דגנית שירה אזולאי

		
נציגי מעסיקים:

עמוס הראלי

עדי עסיס בובליל

נדב חגבי

7

.4

חידוש כהונה:

חגי רם

בית הדין האזורי חיפה:

רינה לנצ'נר

נציגי עובדים:

יוסף בורוכוב

דוד כהן

8

חנה יזרעלוביץ

ב' בכסלו התשע"ח ( 10בנובמבר )2017

חיים יעקב אפל

(חמ -3—178ה)1

יהודית טל
אורה נורי
נציגי עובדים:
אלנורה ויינטרוב
סיגל רונן-כץ
נורית אלון
רונית זמני ערמוני

חיים כ"ץ
				
__________             שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 3י"פ התשע"ז ,עמ' .6786
 4י"פ התשע"ו ,עמ' .118
 5י"פ התשע"ה ,עמ' .2658
 6י"פ התשע"ה ,עמ' .2658
 7י"פ התשע"ד ,עמ' .5566
 8י"פ התשע"ב ,עמ' .3306

עליזה אדוה כהן מרקוביץ

ילקוט הפרסומים  ,7667כ"א בטבת התשע"ח8.1.2018 ,

4011

מינוי פקידי גבייה

מינוי ממונה על הגבייה

לפי פקודת המסים (גבייה)

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
אני ממנה את בעלי התפקידים באגף המכס והמע"מ שברשות
המסים בישראל המפורטים להלן ,לפקידי גבייה:

בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזבר המועצה האזורית תמר
(להלן -המועצה) ,יובל מסילתי ,לתפקיד ממונה על הגבייה,
לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים
במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),
התשנ"ג 31992-ותשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל דין,
גבייה לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-של קנסות
שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה ,גביית
קנסות כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין בשל עבירות שהן
ברירת משפט כאמור בסעיף (228א) לחוק סדר הדין הפלילי
[נוסח משולב] ,התשמ"ב ,41982-המגיעים למועצה לפי כל
דין וגבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק עבירות מינהליות,
התשמ"ו( 51985-להלן  -חוק העבירות המינהליות) ,של קנסות
מינהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית
לפי חוק העבירות המינהליות.

( )1מנהל היחידה הארצית בלו ומס קנייה;
( )2סגן מנהל היחידה הארצית בלו ומס קנייה;
( )3מנהל תחום (מס קנייה);
( )4ממונה (מס קנייה);
( )5מרכז (מס קנייה);
( )6מרכז סב"נים;
( )7בודק בכיר (מכס);
( )8מנהל תחום (תפ"ג);
( )9ראש ענף סחר חוץ;
( )10בודק בכיר מיומן;
( )11פקיד מקצועי (מע"מ).
ב' בכסלו התשע"ח ( 20בנובמבר )2017
(חמ -3-18ה)1

1

משה כחלון
שר האוצר
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46

י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר )2017
(חמ -3-18ה)1

1
2
3

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),
שנאצלה לי ,2אני ממנה את גזבר עיריית אור יהודה (להלן -
העירייה) ,גיל גבריאל ,לתפקיד ממונה על הגבייה ,לצורך גביית
ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג ,31992-ותשלומי
חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין ,גביית קנסות כמשמעותם
בסעיף  70לחוק העונשין בשל עבירות שהן ברירת משפט
כאמור בסעיף (228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
התשמ"ב ,41982-המגיעים לעירייה לפי כל דין וגבייה של קנסות
לפי סעיף  18לחוק עבירות מינהליות ,התשמ"ו( 51985-להלן -
חוק העבירות המינהליות) ,של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת
העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.

4
5

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות),
התשל"ב1972-
בהתאם לתקנה  8לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
(רישיונות) ,התשל"ב ,¹1972-מתפרסמת בזה רשימת מבקשי
רישיונות:
השם
אבוקסיס יצחק

2
3
4
5

מרדכי כהן
המנהל הכללי של משרד הפנים
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ' .3686
ס"ח התשנ"ג ,עמ' ;10
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשע"ז ,עמ' .500
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

1

4 012

יישוב
אשקלון

אגבאריה בלאל אום אל פחם

י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר )2017
(חמ -3-18ה)1

1

מרדכי כהן
המנהל הכללי של משרד הפנים
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ' .3686
ס"ח התשנ"ג ,עמ' ;10
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשע"ז ,עמ' .500
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

סוג הבקשה
חוקר פרטי
משרד לחקירות פרטיות

בכר גל

תל–אביב-יפו

חוקר פרטי

בר טל

עמר

חוקר פרטי

דותן יעקב

אדרת

משרד לחקירות פרטיות

הדרי יוחנן

ראש העין

חוקר פרטי

ויסלר אביבה

חדרה

חוקר פרטי

ורדימון ליבנה

שדה ורבורג

חוקר פרטי

מיכאלי תמר

פתח תקווה

חוקר פרטי

נבון יואב

חיפה

חוקר פרטי

ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1236התשע"ג ,עמ' .484

ילקוט הפרסומים  ,7667כ"א בטבת התשע"ח8.1.2018 ,

יישוב

השם

נוריאלי אוריאל מעלה אדומים

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית תת"ל
42א  -תחנת כוח אגירה שאובה נשר

סוג הבקשה
משרד לחקירות פרטיות

סלאמה אדיב

ירכא

משרד לחקירות פרטיות

סער רן

הרצליה

חוקר פרטי

בתוך  15ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש
התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים ,לפי
המען :ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה,
התשל"ב ,²1972-ת"ד  ,34357ירושלים  91342או לפקס שמספרו:
 .02-6467936כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני:
.hokrimpz@justice.gov.il
כ"ה בכסלו התשע"ח ( 13בדצמבר )2017
(חמ -3-2319ה)1
יהושע למברגר
יושב ראש הוועדה לרישוי
חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
 2ס"ח התשל"ב ,עמ' .90

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין ירושלים ,בשבתו ביום ג' בכסלו
התשע"ח ( 21בנובמבר  ,)2017בתיק בד"מ  ,054/2015החליט
להטיל על עו"ד שי שלמה ,רישיון מס'  ,25005עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיפים 76ג( )1ו– 77לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-מודיעה בזה הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה
של תשתיות לאומיות כי בישיבתה מס'  15/2017מיום כ"ד
בחשוון התשע"ח ( 13בנובמבר  ,)2017החליטה על הכנת תכנית
לתשתית לאומית מס' 42א  -תחנת כוח אגירה שאובה נשר
(להלן  -התכנית).

מקום ותיאור התכנית :תת"ל 42א היא תכנית לאגירה
שאובה בכרמל ,הכוללת שני מאגרים  -מאגר עליון במחצבת
חרייבה הנטושה בכרמל ומאגר תחתון מצפון לכביש 75
באזור מתחם נשר .בין שני המאגרים תחבר מנהרה ובתוכה
ימוקמו הטורבינות.
מטרות התכנית :התכנית מבקשת לנצל חשמל עודף
בשעות הלילה לצורך שאיבת המים מהמאגר התחתון
לעליון כדי לייצר חשמל נוסף ,על ידי הזרמת המים מהמאגר
העליון לתחתון בשעות השיא של היום .ההזרמה תיעשה על
פי צורכי מנהל המערכת ,ותייצר אנרגיה נקייה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב תכנון מחוזי:
חיפה; מרחבי תכנון מקומיים :גלילית מחוז חיפה ,זבולון,
מורדות הכרמל.
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום התכנית:

חלק מגוש מוסדר

מרחב תכנון גלילית מחוז צפון

תוקף ההשעיה מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר )2018
עד יום ט"ו בניסן התשע"ח ( 31במרס .)2018

11774

י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר )2017
(חמ )3-94

17147

1

חלקות בשלמותן

חלקות בחלקן

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

2 ,1
25

26

מרחב תכנון זבולון
11383

5

14 ,3

הודעה בדבר השעיית חבר
מרחב תכנון מורדות הכרמל

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין תל אביב ,בשבתו ביום י' בטבת התשע"ח
( 28בדצמבר  ,)2017בתיק בד"מ  ,054/2017החליט להטיל על
רועי בר ,רישיון מס'  ,13156עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של עשרים חודשים בניכוי הימים שבהם
היה מושעה זמנית מיום  20ביוני .2017
תוקף ההשעיה ,בניכוי השעיה זמנית ,מיום י' בטבת
התשע"ח ( 28בדצמבר  )2017עד יום ט"ו באדר א' התשע"ט (20
בפברואר .)2019
י' בטבת התשע"ח ( 28בדצמבר )2017
(חמ )3-94

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,7667כ"א בטבת התשע"ח8.1.2018 ,

1

11165

1

-

11166

2

5

11167

2

5-3 ,1

11169

-

4 ,2

11170

-

2 ,1

11171

-

1

11241

-

7 ,4-1

11895

-

4

11896

-

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

4013

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט ,יגבר המסומן בתשריט.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חיים מכלוף ,עו"ד
בא כוח המבקשת

כל המעוניין רשאי לעיין בתשריט הנלווה להודעה
זו במשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

בבית משפט המחוזי בירושלים

( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
רח' יפו  ,232ת"ד  ,36078ירושלים  ,94383טל ,02-5312666
פקס' ;077-4448813

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג,1983-

( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה ,רח'
פל ים 15א ,קריית הממשלה ,חיפה  ,33095טל' ,04-8633427
פקס' ;04-8633432
( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון ,כפר המכבי
(מול שער הקיבוץ) ,טל'  ,04-8478105פקס' ;04-8478151
( )4הוועדה המקומית לתכנון מורדות הכרמל ,רח' כורי ,2
חיפה  ,33093מגדל הנביאים קומה  ,7טל' ,04-8676296
פקס' .04-8671652
הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל
http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.התכנון
 ,aspx?tid=31&bid=30תחת החיפוש "איתור תכנית וישות
תכנונית" ,יש למצוא את "תת"ל /42 /א  -סעיף "77-78
>--בטבלת ה"מסמכים" " >---פרסום נוסח לפי סעיף  76ו/או 77ו/או "78
ז' בטבת התשע"ח ( 25בדצמבר )2017
(חמ -3-697ה)4
אביגדור יצחקי
ראש קבינט הדיור הלאומי ויושב
ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

פר"ק 849-01-18

ובעניין פירוק עמותת ידידי רמות שפירא ,ע"ר ,58-028127-7
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.2.2018בשעה .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 למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.18.1.2018
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .18.1.2018
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 884-01-18

פר"ק 60403-09-17

בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת דניאלי מג'יד בע"מ ,ח"פ .51-409212-1

ובעניין פירוק עמותת ישיבת בית מנחם  -ר.א.פ ,.ע"ר
,58-051188-9

בבית המשפט המחוזי בירושלים
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד חיים מכלוף,
מרח' השבעה  ,8בית שמש.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.9.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.2.2018בשעה .13.30
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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00
ביום .10.2.2018
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המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,12.3.2018בשעה .9.50
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 למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.27.2.2018

ילקוט הפרסומים  ,7667כ"א בטבת התשע"ח8.1.2018 ,

לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

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

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .27.2.2018

עופר שפירא ,עו"ד רז מנגל ,עו"ד
המבקשים

מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי בתלֿ–אביב-יפו
פר"ק 5081-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתלֿ–אביב-יפו
פר"ק 4984-12-17

ובעניין פירוק חברת יורם יוסיפוף עורכי דין ,ח"פ
 ,51-302182-4מרח' ויסוצקי  ,6תל אביב,

ובעניין פירוק חברת רוי נדל"ן גרופ בע"מ ,ח"פ
 ,51-353522-9מרח' ויסוצקי  ,6תל אביב,

והמבקשים :מנהלי העיזבון של המנוח יורם יוסיפוף בפש"ר,
עו"ד עופר שפירא ,ממרכז עזריאלי  ,5המגדל המרובע ,תל אביב,
טל'  ,03-7766999פקס'  ,03-7766996ועו"ד רז מנגל ,מדרך מנחם
בגין  ,23תל אביב ,טל'  ,03-5669002פקס' .03-5669001

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

והמבקשים :מנהלי העיזבון של המנוח יורם יוסיפוף בפש"ר,
עו"ד עופר שפירא ,ממרכז עזריאלי  ,5המגדל המרובע ,תל אביב,
טל'  ,03-7766999פקס'  ,03-7766996ועו"ד רז מנגל ,מדרך מנחם
בגין  ,23תל אביב ,טל'  ,03-5669002פקס' .03-5669001
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.12.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.3.2018בשעה .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.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .12.3.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עופר שפירא ,עו"ד רז מנגל ,עו"ד
המבקשים

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.12.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.3.2018בשעה .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.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .12.3.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עופר שפירא ,עו"ד רז מנגל ,עו"ד
המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 21165-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתלֿ–אביב-יפו
פר"ק 5024-12-17

ובעניין פירוק חברת א.ג.מ .ניהול אירועים ומסעדות בע"מ,
ח"פ .51-387804-1

ובעניין פירוק חברת רואי ייזום כחול לבן בע"מ ,ח"פ
 ,51-524564-5מרח' ויסוצקי  ,6תל אביב,

והמבקש :יוסף מזרחי ,ע"י ב"כ עו"ד שלום בר ,מרח'
ירושלים  ,39ת"ד  ,752קריית אונו  ,5510701טל' ,03-5174455
פקס' .03-5174456

והמבקשים :מנהלי העיזבון של המנוח יורם יוסיפוף בפש"ר,
עו"ד עופר שפירא ,ממרכז עזריאלי  ,5המגדל המרובע ,תל אביב,
טל'  ,03-7766999פקס'  ,03-7766996ועו"ד רז מנגל ,מדרך מנחם
בגין  ,23תל אביב ,טל'  ,03-5669002פקס' .03-5669001

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 14.12.2018בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.12.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.3.2018בשעה .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.

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 למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  11.00ביום
.31.1.2018

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .12.3.2018

ילקוט הפרסומים  ,7667כ"א בטבת התשע"ח8.1.2018 ,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
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בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .31.1.2018

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

שלום בר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 35264-12-17
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת נתיבות הרש"ש ,ע"ר .58-054057-3
המבקשים :עובדי העמותה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן
ו/או אריאל כוכבי ו/או שרון סעדיה-מילגרום ו/או נעמה
זיגדון ,מרח' כנרת ( 5מגדל ב.ס.ר ,3 .קומה  ,)4בני ברק ,5126237
טל'  ,03-6911808פקס' .03-6957591
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 20.2.2018בשעה .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 משעה 12.00
ביום .13.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .6.2.2018
אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 41345-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

אברהם סרוסי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 11214-03-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סופר חורי מבנים בע"מ ,ח"פ
 ,51-158579-6מרח' ארזים  ,79נתיבות.
והמבקש :עמוס סופר ,מרח' שכ' משה"ב  ,104נתיבות.
ובעניין :רשות המסים  -אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין,
פקיד שומה באר שבע ,באמצעות היחידה לפירוק ,כינוס נכסים
ופשט"ר ,ע"י ב"כ עו"ד מזי רנצלר או אריק שמיר או ג'ריאס
פאנוס או יעל בן משה בוך או זכריא קאסם או רוסלן ביקנוב
או נינה פריימן או יניב קורדובה ,מדרך מנחם בגין  ,125קריית
הממשלה ,תל אביב ,טל'  ,03-7633180פקס' ( 03-7633285להלן
 אגף מס הכנסה).נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,4.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.1.2018בשעה .10.30
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  ,10.1.2018בשעה
.13.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יניב קורדובה ,עו"ד
בא כוח אגף מס הכנסה

ובעניין פירוק חברת רפאל  770שיווק והפצה בע"מ ,ח"פ
.51-510425-5

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

והמבקש :טקלו טסחאי ,ע"י ב"כ עו"ד אברהם סרוסי ,מרח'
קרליבך  ,12תל אביב.

אדוונצ'ר נייט בע"מ

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 20.2.2018בשעה .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 משעה  12.00ביום
.13.2.2018
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(ח"פ )515038610
(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  ,28/12/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמיר
ניר ,מרח' המורג  ,5קציר ,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.

ילקוט הפרסומים  ,7667כ"א בטבת התשע"ח8.1.2018 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18/02/2018
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.
עמיר ניר ,מפרק

יניב גבריאל  -ניהול ,השקעות ופיננסים בע"מ
(ח"פ )514015700
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב
גבריאל ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,03/03/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יניב גבריאל ,מפרק

לויא אירועים בע"מ
(ח"פ )514124213
(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  ,01/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דגנית
אלטמן  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,01/03/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
דגנית אלטמן ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7667כ"א בטבת התשע"ח8.1.2018 ,

אלעזר (א.ש ).ניהול בע"מ
(ח"פ )515139806
(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  ,04/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעזר
מרדכי שטרנבוך ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,04/03/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלעזר מרדכי שטרנבוך ,מפרק

ארי מסל תרגומים בע"מ
(ח"פ )513304873
(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  ,04/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארי
מסל  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,04/03/2018
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארי מסל ,מפרק

נ.ר.כ וייס יזמות  2009בע''מ
(ח"פ )514286368
(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  ,31/12/2017התקבלה
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
צבי אראלי ,מרח' רבי עקיבא  ,76בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,06/05/2018
בשעה  ,17:00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי אראלי ,עו"ד ,מפרק

ביילינק סיסטמס בע"מ
(ח"פ )512676727
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,01/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אשר דל ,מרח' ז'בוטינסקי  ,155רמת גן  ,5257511למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אשר דל ,עו"ד ,מפרק

מעיינות הידע בע"מ
(ח"פ )515153328
(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 ,04/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז
מילנר ,מרח' מעלה השחרור  ,15חיפה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,04/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורן שפייזר ,מרח' הברזל  ,38תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

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

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורן שפייזר ,עו"ד ,מפרק

מימרן שטינבוק בע"מ

מ.מ.א .מוניות ארצי בע"מ
(ח"פ )514224567
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )513119115
(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 ,04/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסף נחמני ,מרח' דרך יפו  ,24חיפה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,28/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון
לוי  ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

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

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף נחמני ,עו"ד ,מפרק

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

קינטיק ארט בע"מ

סקוואד טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )515344943
(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
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(ח"פ )514568039
(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 ,04/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסף נחמני ,מרח' דרך יפו  ,24חיפה ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7667כ"א בטבת התשע"ח8.1.2018 ,

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

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אביעד פרל ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף נחמני ,עו"ד ,מפרק

אדליד בע"מ

עד הגג ש.ב.א .בע"מ
(ח"פ )515435816
(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  ,18/02/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
אחד העם  ,28תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יוסי יואב פרינטי ,עו"ד ,מפרק

פרסום גלזר בן חורין בע"מ
(ח"פ )512527821
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-525928-1
(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  ,19.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ערן ירוביץ' ,מרח' בירנבוים  ,10תל אביב ,טל' ,050-8782266
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 ,22.4.2018
בשעה  ,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.

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  ,05/03/2018בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' כנרת
 ,5בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

מ.מ.א .מוניות ארצי בע"מ
(ח"פ )514224567
(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  ,18/02/2018בשעה  ,12:00אצל עו"ד פריד
רונן ,רח' המלכים  ,8רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אמנון לוי ,מפרק

סער שמירה ושירותים (ירושלים) בע"מ
(ח"פ )514067800
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,28/02/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' אופיר
 ,2/3מבשרת ציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה

ילקוט הפרסומים  ,7667כ"א בטבת התשע"ח8.1.2018 ,

ערן ירוביץ' ,מפרק

עמותת צלחת חמה
(ע"ר )58-038957-5
(בפירוק מרצון)

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  ,9.11.2017התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד נירה ליפקה ,מרח' צ'לנוב  ,18ת"ד ,1611
תל אביב ,למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נירה ליפקה ,עו"ד ,מפרקת

מוניות סיטי דאון רמות בע"מ
(ח"פ )51-465740-2

הודעה על כינוס אסיפת נושים שלא מן המניין
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,31.1.2018במשרדי עו"ד דוד
קנטור ,רח' בן צבי  ,12באר שבע.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה על ידי נושים
ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת מפרק
שיציעו הנושים.
יורי ביללוב ,מנהל
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סמרט דיאמונד אינטרפרייזס בע"מ
(ח"פ )51-347919-6

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.2.2018בשעה  ,11.00במשרדי
הרצוג ,פוקס ,נאמן ושות' ,רח' ויצמן  ,4בית אסיה ,תל אביב.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ומינוי מפרק.
אולגה פרי ,עו"ד
באת כוח החברה

זלר אבלגון מימון נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-236485-2

הודעה על כינוס אסיפות נושים ובעלי מניות
נמסרת בזה הודעה בהתאם לחוק החברות ,התשנ"ט,1999-
ולפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג( 1983-להלן -
הפקודה) ,על כינוס אסיפות ביום  ,4.2.2018במשרד בא כוח
החברה עו"ד ויקטור תשובה ,רח' היצירה  ,3בית ש.א.פ ,קומה
 ,7רמת גן ,כלהלן:

דובב יזרעאלי ,מורשה חתימה בשותפות

הגשמה לונדון  13זהב
(ש"מ )55-026048-3

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר שינוי בסכום
שהכניס השותף המוגבל עומר ברקין ,מלונדון ,אנגליה ,על
ידי הוספת  20,000ליש"ט ( 116,560שקלים חדשים) ,כך שסך
הכול בשותפות  40,000ליש"ט ( 233,120שקלים חדשים) ,והסרת
השותף המוגבל אריקה דייסון ,מקיבוץ חמדיה.
חנניה שמש
הדסה רוזנברג
מורשי חתימה בשותפות

אי אייץ' וי ישראל
(ש"מ )55-026193-7

הודעה בדבר העברת זכות בשותפות

אסיפת נושים בדין קדימה ,בשעה ;10:00
אסיפת נושים רגילים ,בשעה ;11:00
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ,בשעה
.12:00
על סדר יומן של האסיפות :קבלת החלטה מיוחדת בדבר
פירוק מרצון של החברה בהתאם להוראות סעיף  )2(319לפקודה.
ויקטור תשובה ,עו"ד
בא כוח החברה

			

דרך עכו  ,192קריית ביאליק ,לשותפה כללית ,וכן הוספת
השותף המוגבל דובב יזרעאלי ,מרח' יעקב אורלנד  ,14/2חיפה,
בסכום של  100,000שקלים חדשים.

קבוצת מיטיב בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,8.8.2017
העביר השותף המוגבל מדיסון פארמה בע"מ ,ח"פ ,51-190039-1
את כל אחזקותיו בשותפות הנ"ל לידי מדיסון ביומד בע"מ ,ח"פ
.51-537472-6
עופר וייסברג
טלאור זק"ש
מורשי חתימה בשותפות

בלה ריביירה
(ש"מ )55-027603-4

(ח"פ )51-309646-1

הודעה בדבר שינויים בשותפות

כמו כן הוחלט על מינויה של רונית רוזנצביג ,מרח' הירדן
1א ,קריית שדה התעופה ,למפרקת החברה.

דסאל מרחבים הובלה בתפזורת

(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותף המוגבל
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות חמישה גלגלים בע"מ ,ח"פ  ,51-420908-9חדל להיות שותף
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה מיוחדת של בעלי בשותפות ,והעביר את מלוא זכויותיו והתחייבויותיו של אל
מניות החברה שהתקיימה ביום  ,11.12.2017וכן באסיפת נושי השותפה המוגבלת תקווה גרבי גרד ,והיא באה במקומו.
דרור שטרית ,עו"ד
			
החברה שהתקיימה ביום  ,11.12.2017הוחלט על פירוק מרצון
בא כוח השותפות
של החברה בהעדר תצהירי כושר פירעון.

רונית רוזנצביג ,מפרקת

(ש"מ )55-022361-4

הודעה בדבר העברת זכות בשותפות

מיצים ונהנים
(ש"מ )55-026821-3

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הסרת השותף
הכללי אברי בנימין בויאנג'יו ,מרח' שער הגיא  ,9חיפה,
והפיכתה של השותפה המוגבלת גלובל קינג פוד בע"מ ,מרח'
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נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותף המוגבל
אחים רויכמן (שומרון) תשתיות  1993בע"מ ,ח"פ ,51-178097-5
יחדל להיות שותף מוגבל בשותפות ויעביר את חלקו בשותפות
לחברה מחצבת ורד בע"מ ,ח"פ  ,51-032505-3אשר תהיה שותף
מוגבל בשותפות.
חן שפירא ,מנהל השותפות

ילקוט הפרסומים  ,7667כ"א בטבת התשע"ח8.1.2018 ,

אקונרג'י איטליה פי.וי2 .
(ש"מ )55-024879-3

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,30.10.2017
העביר השותף המוגבל אליהו חיים זהבי ,את כל זכויותיו
וחובותיו ,המהוות  18.58%מזכויות השותפות המוגבלת ,לידי
חברת יעקב סדן אחזקות והשקעות בע"מ ,ח"פ .51-371729-8
יואב שפירא ,השותף הכללי

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בנצרת ,בתיק פש"ר 58969-07-12
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
שם החייבת :רוזית ח'ורי.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

נוי  2להשקעה בתשתיות ואנרגיה

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

(ש"מ )55-025759-6

הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,30.9.2017
השותף המוגבל פועלים ונצ'רס בע"מ ,ח"פ ,51-082004-6
משדרות רוטשילד  ,46תל אביב  ,6688312העביר 20,000,000
שקלים חדשים ,מסך כל זכויותיו בשותפות לידי אלטשולר
שחם גמל ופנסיה בע"מ ,ח"פ  ,51-317339-3מרח' הברזל ,19
תל אביב .6971026
גיל עד בושביץ
רן שלח
פנחס (פיני) כהן
מורשי חתימה בשותפות

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בנצרת ,בתיק פש"ר 47764-09-12
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
שם החייב :דניאל ונגרסקי.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

קרן נוי  1להשקעה בתשתיות ואנרגיה
(ש"מ )55-024134-3

הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,30.9.2017
השותף המוגבל פועלים ונצ'רס בע"מ ,ח"פ ,51-082004-6
משדרות רוטשילד  ,46תל אביב  ,6688312העביר 20,000,000
שקלים חדשים ,מסך כל זכויותיו בשותפות לידי אלטשולר
שחם גמל ופנסיה בע"מ ,ח"פ  ,51-317339-3מרח' הברזל ,19
תל אביב .6971026
גיל עד בושביץ
רן שלח
פנחס (פיני) כהן
מורשי חתימה בשותפות

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 5149-00-09
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
שם החייב :חיים בן שטרית.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בנצרת ,בתיק פש"ר 4697-09-11
בעניין :פקודת פשיטת רגל [(נוסח חדש] ,התש"ם1980-

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 48708-11-10

שם החייבת :דליה הייב.

בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

שם החייבת :ענת יפרח.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

ילקוט הפרסומים  ,7667כ"א בטבת התשע"ח8.1.2018 ,
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הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 18591-01-13

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 1738-03-15

בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-

בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-

שם החייב :דוד מסיקה.

שם החייבת :שולמית אוחיון.

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 30984-11-13
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 24188-04-15
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
שם החייב :שמעון חכמון.

שם החייבת :לריסה אס.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת
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הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 19001-08-15

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 54687-02-13

בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-

בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-

שם החייב :מוסטפה אלסייד.

שם החייב :אנטון ליסיצה.

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989

שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
שם החייב :גיא מרציאנו.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת
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קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי לנושים
בבית המשפט המחוזי מחוז המרכז ,בתיק פש"ר 12708-12-11

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 27264-12-14
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ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
שם החייב :איתן גיטמול.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד ליזה חדש ,מרח' דרך בן גוריון  ,2מגדל
ב.ס.ר  ,1רמת גן  ,52573טל'  ,03-6197688פקס' .03-6198196
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם
לא יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תחלק הנאמנת
את הדיבידנד הסופי לכלל הנושים כפי שאושר על ידי בית
המשפט ביום  13.12.2017ועל פי דין ,וכל זה בלי להתחשב
בטענותיהם; יובהר כי הנאמנת אינה מתחייבת לקבל את
תביעות החוב ולאשרן.
ליזה חדש ,עו"ד ,נאמנת

ילקוט הפרסומים  ,7666כ"א בטבת התשע"ח8.1.2018 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

