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הודעה על קביעת שרה לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן

מינוי נציגת שרת המשפטים בוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה במחוז המרכז

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (7א)( )7ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את נורית קורנהאזור פיילס,
לנציגתי בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז המרכז.
תוקף המינוי לחמש שנים.
ז' בשבט התשע"ח ( 23בינואר )2018
(חמ -3-7ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב)( )3לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–יסוד :הממשלה,2
קבעה הממשלה ,כי השרה מירי רגב תזמן את ישיבות הממשלה
ותנהלן מיום כ"ז בטבת התשע"ח ( 14בינואר  )2018עד יום ג'
בשבט התשע"ח ( 19בינואר .)2018
על פי סעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,2001-נמסרה
הודעה לכנסת.
כ"ח בטבת התשע"ח ( 15בינואר )2018
(חמ -3-3281ה)25
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

מינוי חברה מומחית בשוק ההון בוועדת
אכיפה מינהלית

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

לפי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-

הודעה על אישור מינוי סגן שר במשרד הבריאות
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )7לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (25א) לחוק–יסוד :הממשלה,2
החליטה הממשלה לאשר את מינויו של חבר הכנסת יעקב ליצמן
על ידי ראש הממשלה וממלא מקום שר הבריאות לתפקיד סגן
שר במשרד הבריאות.
המינוי נכנס לתוקף ביום כ"ג בטבת התשע"ח ( 10בינואר
 ,)2018היום שבו נמסרה הודעה בכנסת בדבר המינוי.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 52לב(א)(()2א) לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח ,11968-אני ממנה את שלי יונה אודוין אהרוני לחברה
מומחית בשוק ההון בוועדת אכיפה מינהלית לפי הסעיף האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ז' בשבט התשע"ח ( 23בינואר )2018
(חמ )3-4247

1

מינוי חברה לוועדה למתן היתרים ופטורים

כ"ז בטבת התשע"ח ( 14בינואר )2018
(חמ -3-3281ה)4
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;234התשע"א ,עמ' .206
לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה),
התשכ"ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  11ו– 12לחוק שירות הציבור
(הגבלות לאחר פרישה) ,התשכ"ט( 11969-להלן  -החוק) ,אני
ממנה את שפרה חנה גיטלמן ,לחברה בוועדה למתן היתרים לפי
החוק ,מתוך הרשימה של נציגי ציבור.

הודעה בדבר מתן היתר לקבלת תרומה

תוקף המינוי לשלוש שנים.

מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה להתיר למשרד
לביטחון הפנים  -משטרת ישראל ,קבלת תרומה ,בסך של
מיליון וחצי שקלים לבניית מיתקן ייחודי לשדרוג האימונים של
היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור (להלן " -הימ"מ") שייעודו
חקר ביצועים והפקת לקחים כדי לשפר את יכולות הביצוע של
הלוחמים בקריית האימונים בבסיס הימ"מ.

ז' בשבט התשע"ח ( 23בינואר )2018
(חמ -3-180ה)1

התרומה ניתנת על ידי אייל עופר ומועברת באמצעות
עמותת הימ"מ.
כ"ז בטבת התשע"ח ( 14בינואר )2018
(חמ )3-4441
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;144התשע"ב ,עמ' .194

מינוי יושבת ראש לוועדת ההשגות
לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(ב)(א) לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור) ,11943 ,אני ממנה את לאה רקובר ,עובדת
המדינה הכשירה להיות שופטת של בית משפט שלום ,ליושבת
ראש ועדת השגות לפי הסעיף האמור.
מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה
במשרד המשפטים.
ז' בשבט התשע"ח ( 23בינואר )2018
(חמ )3-4078

1

4 852

איילת שקד
שרת המשפטים
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ'  ;32ס"ח התש"ע ,עמ' .346

ילקוט הפרסומים  ,7693כ"ב בשבט התשע"ח7.2.2018 ,

מינוי יושבת ראש לוועדת ההשגות

( )1הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ובכלל זה בתפקידו
כמפקח על נותני שירותים פיננסיים לפי סעיף (2א)
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים) ,התשע"ו( 22016-להלן  -הממונה על שוק ההון)
 יושב ראש ,וסגן בכיר לממונה על שון ההון האחראי עלתחום איסור הלבנת ההון ומימון טרור ,שהסמיך הממונה
על שוק ההון ,לממונה לעניין פרק ח' לחוק  -ממלא מקומו;

לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3ב)( )1להחלטת מועצת מקרקעי
ישראל שמספרה  ,1181מיום ט"ז באדר התשס"ט ( 12במרס ,)2009
אני ממנה את לאה רקובר ,עובדת המדינה הכשירה להיות
שופטת של בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת השגות לפי
הסעיף האמור.

( )2סגן בכיר לממונה על שוק ההון האחראי על תחום משאבי
אנוש ומינהל  -חבר ,וסגן בכיר לממונה על שוק ההון
האחראי על תחום פיננסים ורישוי  -ממלא מקומו;

תוקף המינוי לשנתיים וכל עוד המתמנה משמשת בתפקידה
כעובדת המדינה.
ז' בשבט התשע"ח ( 23בינואר )2018
(חמ -3-719ה)1

( )3שלומית ווגמן ,משפטאית ,עובדת משרד המשפטים שמינה
שר המשפטים  -חברה ;3ואולם את מקומה יוכל למלא כל
מי שמונה לממלא מקום חבר הוועדה שהוא משפטאי לפי
הסעיף האמור.

איילת שקד
שרת המשפטים

מינוי זה מבטל כל מינוי אחר שקדם לו.

מינוי ממלאת מקום נציגת שרת המשפטים בוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז חיפה

ט' בשבט התשע"ח ( 25בינואר )2018
(חמ -3-3166ה)1

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (7א)( )7ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה אסתי שחל לממלאת מקום
נציגתי 2בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה.

2
3

תוקף המינוי לחמש שנים.

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי

ז' בשבט התשע"ח ( 23בינואר )2018
(חמ -3-7ה)2

1
2

לפי חוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-
בהתאם לסעיף (57ב) לחוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי במדד שפורסם בחודש
דצמבר  2017לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר  ,2016מיום
י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  ,)2018סכומי העיצום הכספי לפי
סעיף  53לחוק ,הם כלהלן:
( )1בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53א) -
(א) ליחיד  453,000 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  906,100 -שקלים חדשים;
( )2בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53ב) -
(א) ליחיד  226,500 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  453,000 -שקלים חדשים;
( )3בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53ג) -
(א) ליחיד  113,300 -שקלים חדשים;
1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
י"פ התשע"ב ,עמ' .5786

מינוי חבר לוועדת משמעת
לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  17לחוק שמאי מקרקעין,
התשס"א ,12001-ועל פי המלצת מועצת שמאי מקרקעין ,אני
ממנה את אור לוי ,שמאי מקרקעין שהוא עובד המדינה ,לחבר
בוועדת משמעת לפי הסעיף האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ג בשבט התשע"ח ( 29בינואר )2018
(חמ -3-972ה)3

(ב) לתאגיד  226,500 -שקלים חדשים.

איילת שקד
שרת המשפטים
1

י' בטבת התשע"ח ( 28בדצמבר )2017
(חמ -3-4316ה)1

ס"ח התשס"א ,עמ' .436

הודעה על הקמת ועדה להטלת עיצום כספי

1

לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-

ס"ח התש"ס ,עמ'  ;293התשס"ב ,עמ' .386

ילקוט הפרסומים  ,7693כ"ב בשבט התשע"ח7.2.2018 ,

זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;752י"פ התשע"ז ,עמ' .3903

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס( 12000-להלן  -החוק) ,אני מקים בזה ועדה להטלת
עיצום כספי לגבי גופים שרשות שוק ההון ביטוח וחיסכון
מפקחת עליהם ,בהרכב המפורט להלן:
1

משה כחלון
שר האוצר
ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;1098התשע"ז ,עמ' .684
י"פ התשע"ז ,עמ' .2437

לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח1988-
בהתאם לסעיף 5ח(ב) לחוק מניעת זיהום הים ממקורות
יבשתיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב
שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר  2017לעומת המדד
1

ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;118התשס"ח ,עמ'  ;866י"פ התשע"ז ,עמ' .4769

4853

שפורסם בחודש דצמבר  ,2016מיום י"ד בטבת התשע"ח
( 1בינואר  ,)2018סכומי העיצום הכספי לפי סעיף 5ד ,הוא
כלהלן:
( )1ליחיד  332,790 -שקלים חדשים;
( )2לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250
מיליון שקלים חדשים  665,580 -שקלים חדשים;
( )3לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על  250מיליון
שקלים חדשים ואינו עולה על  500מיליון שקלים חדשים -
 1,331,160שקלים חדשים;
( )4לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500
מיליון שקלים חדשים  2,662,310 -שקלים חדשים.
י' בטבת התשע"ח ( 28בדצמבר )2017
(חמ )3-4250
זאב אלקין
השר להגנת הסביבה

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים ,התשס"ז2007-
בהתאם לסעיף (12א) לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים,
התשס"ז( 12007-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי במדד
שפורסם בחודש דצמבר  2017לעומת המדד שפורסם בחודש
דצמבר  ,2016מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018סכום
העיצום הכספי לפי סעיף (12א) לחוק הוא  2,388שקלים
חדשים בשל כל טון צמיגים שלא סולק או מוחזר בהתאם
ליעדים האמורים בסעיף  3לחוק.
י' בטבת התשע"ח ( 28בדצמבר )2017
(חמ )3-4482

1

צו הענקת סמכויות

		
רעות אגיב
		
טל וקסלבלט

רויטל ממצ'ין

		
בלהה בכר

ניב סול

		
נאיל חסון

איימן מסאלחה

		
בתי איילון

ינאל אסלאן.

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום י"ז בתמוז
התשע"ח ( 30ביוני  )2018וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים
בתפקידם.
ו' בשבט התשע"ח ( 22בינואר )2018
(חמ )3-2849

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

מינוי רשמת בית הדין
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (17א) לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-לאחר התייעצות עם שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,2ובאישור שרת המשפטים ,אני ממנה
את עורכת הדין רעות בגס לרשמת בית הדין האזורי לעבודה
בתל–אביב-יפו ,מיום ט"ז בשבט התשע"ח ( 1בפברואר .)2018
ה' בשבט התשע"ח ( 21בינואר )2018
(חמ -3-526ה)3

1
2

זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;96י"פ התשע"ז ,עמ' .3903

לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ"ו1996-

		
עדי כהן

דויד אלמקייס
אלסיה גורודינסקי

יגאל פליטמן
נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשמ"ו ,עמ' .217
י"פ התשע"ז ,עמ' .1312

מינוי רשמת בית הדין
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (17א) לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-לאחר התייעצות עם שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,2ובאישור שרת המשפטים ,אני ממנה את
עורכת הדין רעות אייד בזיני לרשמת בית הדין האזורי לעבודה
בבאר שבע ,מיום ט"ז בשבט התשע"ח ( 1בפברואר .)2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק),
אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול
אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב ,21952-המפורטים להלן ,בסמכויות עיכוב
ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם ,כלהלן:

1

( )1סמכויות עיכוב לפי סעיף (67א) לחוק ולפי סעיף  68לחוק;

2

ה' בשבט התשע"ח ( 21בינואר )2018
(חמ -3-526ה)3
יגאל פליטמן
נשיא בית הדין הארצי לעבודה
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשמ"ו ,עמ' .217
י"פ התשע"ז ,עמ' .1312

( )2סמכות מעצר לפי סעיף (23ב) לחוק.

מינוי רשמת בית הדין

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה
בתחנות גבול.
קארין סוזנה וינברג

1
2

טלי ליברשטיין

		
מיכאל בקון

שני שמטובי

אמוץ אלקון-לורברבוים

עידו בר און

ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשנ"ז ,עמ' .116
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502
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לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (17א) לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-לאחר התייעצות עם שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים ,2ובאישור שרת המשפטים ,אני ממנה
1
2

ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשמ"ו ,עמ' .217
י"פ התשע"ז ,עמ' .1312

ילקוט הפרסומים  ,7693כ"ב בשבט התשע"ח7.2.2018 ,

את עורכת הדין אסתר שחור לרשמת בית הדין האזורי לעבודה
בירושלים ,מיום י' באדר התשע"ח ( 25בפברואר .)2018

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

ה' בשבט התשע"ח ( 21בינואר )2018
(חמ -3-526ה)3
יגאל פליטמן
נשיא בית הדין הארצי לעבודה

הודעה על מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי 1לפי צו שניתן מכוח סעיף
(5ב) לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 21985-להלן  -החוק),
מיניתי את עובדי עיריית הרצליה המפורטים להלן ,למפקחים
בתחום עיריית הרצליה לעניין העבירות המינהליות המנויות
בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על
כלבים) ,התשס"ז ,32007-לאחר שעברו הכשרה כאמור בסעיף
(5ב) לחוק.
תוקפו של מינוי זה עד לביטול המינוי או עד שיחדלו מלכהן
כעובדים בעיריית הרצליה ,לפי המוקדם שבהם:
אבי אדרי

איציק מברטה

אנדריי איוונצו'ק

בן סטריקובסקי

טוני בר

יוסי קונצ'ה

שחר לוי

שי הדר

שירן סגל

אהרון דהרי

אורי סימן טוב

איתי מעוז

יגאל ביטון
ה' בשבט התשע"ח ( 21בינואר )2018
(חמ )3-1923
משה פדלון
ראש עיריית הרצליה
1
2
3

י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

הודעה על הסמכת פקחית
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לייעול
הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה),
התשע"ו ,12016-הסמכתי ביום ב' בשבט התשע"ח ( 18בינואר
 ,)2018את הפקחית ספיר עובדיה ,אשר קיבלה הכשרה מתאימה
לכך ,לפקחית עירונית  -אכיפת אופניים בתחום העירייה.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכת משמשת
בתפקידה זה בעיריית רעננה או עד הפסקת עבודתה בעירייה,
לפי המוקדם מביניהם.
ב' בשבט התשע"ח ( 18בינואר )2018
(חמ )3-5348
זאב בילסקי
ראש עיריית רעננה
1

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

ס"ח התשע"ו ,עמ' .1214

ילקוט הפרסומים  ,7693כ"ב בשבט התשע"ח7.2.2018 ,

להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :לולי השופט אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006283-6 :
המען :מענית ,ד"נ מנשה .3785500
תאריך רישום :כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר .)2018
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :נוע"ה תשתיות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006284-4 :
המען :ד"נ עין השופט ,עין השופט .19237
תאריך רישום :כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר .)2018
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
כ' בטבת התשע"ח ( 7בינואר )2018
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות
( )1הואיל וביום  7.4.2010ניתן צו לפירוק האגודה מכון
למיון ואריזת בצל ליצוא  -אג"ש חקלאית בשער הנגב
בע"מ ,מס' אגודה  ,57-002428-1וצו זה פורסם בילקוט
הפרסומים  ,6085התש"ע ,עמ'  ,2910והואיל והפירוק
הנ"ל הושלם ביום  ,30.1.2018ניתנת בזה הודעה כי רישום
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה
חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )2הואיל וביום  13.9.2004ניתן צו לפירוק האגודה גוש שגב -
אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ,מס' אגודה  ,57-002798-7וצו
זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,5336התשס"ה ,עמ'  ,234והואיל
והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,30.1.2018ניתנת בזה הודעה
כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות
ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
י"ד בשבט התשע"ח ( 30בינואר )2018
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מס'
 ,416-0121095רע/מק600/
  נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבנייה התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רעננה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז מופקדת תכנית מפורטת מס'  416-0121095רע/מק- 600/
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גרסת הוראות  ,34 -גרסת תשריט 21 -
המהווה יחס לתכניות הבאות:
שינוי לתכנית רע  / 2001 /ו
בכפיפות לתכנית רע 3000 /
שינוי לתכנית רע  /במ 2001 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רעננה
ישוב :רעננה
תיאור מקום :מגרש פינתי בצומת הרחובות אחוזה ,ירושלים
 על המגרש קיים מבנה מסחרי בן שתי קומות על קומת מרתףחלקית ממערב.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 7650 :חלק מחלקה348 :
מטרת התכנית:
תוספת ייעוד קרקע לדיור מיוחד והגדלת זכויות בנייה לייעוד
זה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד ממסחר לדיור מיוחד ומסחר.
 .2תוספת  6714מ"ר שטחים עיקריים ותוספת  1450מ"ר שטחי
שרות לדיור מיוחד .
 .3קביעת הוראות בינוי.
 .4קווי הבניין ללא שינוי למעט בתת הקרקע ולגשר העילי.
שינוי קו בניין מערבי לגשר על פי תשריט
מצב מוצע .קו בנין  0בתת הקרקע.
 .5תוספת  4קומות מעל המבנה הקיים.
 .6תוספת קומות מעבר למוצע בנספח הבינוי תהיה באישור
מהנדס העיר.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
עיריית רעננה  ,www.raanana.muni.il. -כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך עפ"י סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,רחוב החרושת  ,4קומה ג' רעננה.
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה-מחוז מרכז (כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון08- :
.)9788444
בהתאם לסעיף (103א)לחוק ,התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא
תדון אלא אם כן הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר
המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות
התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות
חוקר וסדרי עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה רעננה

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 23030-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קורקט ניהול מסעדות בע"מ ,ח"פ
,51-259357-5
והמבקשים :אמיר נתשה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד שגיב עזרא
ואח' ,מרח' הגדוד העברי  ,10ת"ד  ,79אשקלון .7859507
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  8.3.2018בשעה .11.00
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 משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה ,עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שגיב עזרא ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 60720-12-17
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת מפעלי תורה וחסד ע"ש מרת חוה
בילא גיטל רוז ,ע"ר .58-011358-7
המבקשים :יעל בן אריה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל ,מרח'
הגבעה  ,4רמת השרון ,טל'  ,077-4242987פקס' .03-5470532
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  8.3.2018בשעה .12.50
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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ,לא יאוחר מיום
.22.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליטל גל ,עו"ד
באת כוח המבקשים
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ילקוט הפרסומים  ,7693כ"ב בשבט התשע"ח7.2.2018 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 54454-12-17

פר"ק 54827-11-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת וואל ביצוע פרויקטים בע"מ ,ח"פ
,51-523497-9

ובעניין פירוק חברת אמ .איי .אס .ווי נכסים והשקעות
בע"מ ,ח"פ  ,51-250329-3מרח' ויסוצקי  ,6תל אביב,

והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד זוהר כורש ,מרח'
אשכנזי  ,17יהוד מונוסון .5610102

והמבקשים :המפרקים הזמניים של החברה ,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  23.11.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  6.5.2018בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 11.00
ביום .27.4.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .20.4.2018
זוהר כורש ,עו"ד
בא כוח המבקשת

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  12.3.2018בשעה .10.00
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 .26.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עופר שפירא ,עו"ד רז מנגל ,עו"ד
המפרקים הזמניים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 66160-01-18

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 41380-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ג.נ .סהר מיזמים וביצוע פרוייקטים
בע"מ ,ח"פ  ,51-565369-9מרח' האשל  ,20הרצליה,
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד שלמה ז' ורטהיים,
מרח' סיני  ,8רמת השרון  ,4724008טל'  ,054-6689888פקס'
.050-6811478
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  6.5.2018בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שלמה ז' ורטהיים ,עו"ד
בא כוח המבקשת

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סקופ טי.וי .בע"מ ,ח"פ ,51-300634-6
והמבקשת :אלקטרה השקעות ( )1998בע"מ ,ח"פ 51-
 ,264914-6ע"י ב"כ עו"ד אוהד דונגי ,ממשרד יוסי לוי ושות',
עורכי דין ,רח' מנחם בגין ( 11בית רוגובין ,תדהר ,קומה ,)25
רמת גן .5268104
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.5.2018בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .2.5.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .25.4.2018
אוהד דונגי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,7693כ"ב בשבט התשע"ח7.2.2018 ,

4857

בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 14073-12-17

פר"ק 44058-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הבונים אחים אחמד בע"מ ,ח"פ
,51-475590-9
והמבקשים :סאלח שחאדה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד
ריאן ,ת"ד  ,696כאבול  ,2496300טל' .04-8266441
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.3.2018בשעה .9.30
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 9.30
ביום .19.3.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מוחמד ריאן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טאצ' ק.ל בע"מ ,ח"פ ,51-451157-5
והמבקש :עו"ד אוריאל זעירא ,מרח' הרקון  ,6רמת גן
.5252183
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.12.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 7.3.2018בשעה .10.00
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
.28.2.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .28.2.2018
אוריאל זעירא ,עו"ד ,המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 56234-01-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י.ד .אדמירל השקעות וסחר בינלאומי
בע"מ ,ח"פ ,51-388587-1
והמבקש :יצחק אברהם פור ,ע"י ב"כ עו"ד יאיר ארן ,מרח'
הנביאים  ,24חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.4.2018בשעה .10.00
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.

פר"ק 14195-12-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פיס אוף קייק בע"מ ,ח"פ ,51-367146-1
והמבקש :עו"ד אוריאל זעירא ,מרח' הרקון  ,6רמת גן .5252183
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.12.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 3.7.2018בשעה .10.00
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
.28.2.2018

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  16.00ביום
.8.3.2018

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

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

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .28.2.2018

יאיר ארן ,עו"ד
בא כוח המבקש

4 858

אוריאל זעירא ,עו"ד ,המבקש

ילקוט הפרסומים  ,7693כ"ב בשבט התשע"ח7.2.2018 ,

בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 50378-12-17

פר"ק 25946-01-18

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

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

ובעניין פירוק חברת שלגזנה הטעם השישי בע"מ ,ח"פ
,51-308664-5

ובעניין פירוק חברת אתגר אשפרת עורות בע"מ ,ח"פ
,51-089314-2

והמבקש :עמאש חלימה ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד לוטפי,
רישיון מס'  ,13415ת"ד  ,244אום אלפחם  ,30010טל' ,04-6312975
פקס' .04-6314157

והמבקשת :כמיפרינט ,מ.ש ,540215241 .ע"י ב"כ עו"ד רואי
נגריס ואח' ,מדרך מנחם בגין " ,65בית א.ש.ר.א" ,ת"ד  ,51273תל
אביב  ,67138טל'  ,03-6968888פקס' .03-6968887

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.12.2017הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.3.2018בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.3.2018בשעה .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.

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 למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.26.2.2018

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 19.00
ביום .24.3.2018

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

מוחמד לוטפי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז

רואי נגריס ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 13127-01-18

פר"ק 40203-01-18

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

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

ובעניין פירוק חברת אחיעם  -שרותי יעוץ בע"מ ,ח"פ
,51-119603-2

ובעניין פירוק חברת רנדל תעשיות שלטים בע"מ ,ח"פ
,51-203397-8

והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד דורית זולדן,
ממשרד וילי יצחקי ושות' ,רח' ז'בוטינסקי  ,7מגדל משה אביב,
קומה  ,33רמת גן .5252007

והמבקשת :ליגרף ( )2002בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד תומר ניידיץ,
מרח' ויצמן  ,14מגדל ויצמן ,תל אביב  ,623914טל' ,03-6833330
פקס' .03-6966698

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.3.2018בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.4.2018בשעה .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 למבקשת 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00
ביום .11.3.2018

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .25.3.2018

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .4.3.2018

תומר ניידיץ ,עו"ד
בא כוח המבקשת

דורית זולדן ,עו"ד
באת כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,7693כ"ב בשבט התשע"ח7.2.2018 ,
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 36065-07-17
כנ"ר פ"ח 3760

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שחר פוקס מבנים  2011בע"מ ,ח"פ
,51-470413-9
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד גלעד חיון ,רישיון
מס'  ,26974מרח' הרצל  ,68ראשון לציון ,טל'  ,08-8558735פקס'
.08-8669738
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.7.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.4.2018בשעה .9.30
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.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

פר"ק 68966-01-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גל חדש הובלות בע"מ ,ח"פ
,51-526750-8
והמבקשים :עלי אלכרשת ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מיכאל
שמואל ,מרח' הדסה  ,78באר שבע.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.4.2018בשעה .9.30
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 משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שמואל מיכאל ,עו"ד
בא כוח המבקשים

גלעד חיון ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 72922-01-18
פש"ר 59403-01-18

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ארמונות קזבלן בע"מ ,ח"פ
,51-322800-7
והמבקשת :מלכה עליזה ,ע"י ב"כ עו"ד ליאור מרקוביץ',
מרח' ויצמן  ,10באר שבע .8429460
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.6.2018בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליאור מרקוביץ ,עו"ד
בא כוח המבקשת

4 860

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קבוצת ונוסול בניה ופיתוח בע"מ,
ח"פ ,51-414091-2
והמבקשת :צורי ברדה ,ע"י ב"כ עו"ד מיכה צמיר ,מרח'
ויצמן  ,4תל אביב .64239
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.1.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.6.2018בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .11.6.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיכה צמיר ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,7693כ"ב בשבט התשע"ח7.2.2018 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה
אודין השקעות ( )2005בע"מ

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,30.5.2018אצל
עו"ד שי חיימובסקי ,רח' ז'בוטינסקי  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב בן זקן ,מפרק

(ח"פ )51-373484-8

הודעה על כינוס אסיפת נושים

פוספטים דשנים וכימיקלים בנגב בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,28.2.2018בשעה  ,11.00ברח' ראול
ולנברג  ,6תל אביב.

(ח"פ )51-152792-1

על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ובחירת מועמד
לשמש כמפרק החברה.
גבריאל פרל ,מנכ"ל

רובינקון בע"מ
(ח"פ )51-327798-8

(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  ,22.1.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן שביט ,ממגדל
אלקטרה סיטי ,רח' הרכבת  ,58קומה  ,10תל אביב  ,6777016טל'
 ,054-4455036למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את תהל
בלורי-לרמן ,מרח' דרך השלום  ,53גבעתיים  ,5345433טל'
 ,03-5733000למפרקת החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.6.2018
בשעה  ,10.30אצל משרד עורכי הדין שביט בר–און גלאון צין
ויתקון ושות' ,מגדלי סונול ,רח' דרך מנחם בגין  ,52תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

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

אילן שביט ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,28.5.2018בשעה
 ,10.00במשרדי 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.

ביונוסיס טכנולוגיה בע"מ
(ח"פ )51-485251-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

תהל בלורי-לרמן ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.1.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן שביט ,ממגדל
אלקטרה סיטי ,רח' הרכבת  ,58קומה  ,10תל אביב  ,6777016טל'
 ,054-4455036למפרק 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.

קלקס מרקטינג אינטרנשיונל בע"מ
(ח"פ )51-467094-2
(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  ,22.1.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב בן זקן,
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.

ילקוט הפרסומים  ,7693כ"ב בשבט התשע"ח7.2.2018 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.6.2018
בשעה  ,10.00אצל משרד עורכי הדין שביט בר–און גלאון צין
ויתקון ושות' ,מגדלי סונול ,רח' דרך מנחם בגין  ,52תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אילן שביט ,מפרק

4861

זאב כהן ובניו (ת.א.ע ).בע"מ
(ח"פ )51-483747-5
(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  ,24.1.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב כהן,
מרח' תדהר 14ו ,ת"ד  ,2470זכרון יעקב ,טל'  ,052-4471297למפרק
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 ,24.6.2018
בשעה  ,8.00אצל 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.
זאב כהן ,מפרק

גולד נובליה בע"מ
(ח"פ )514153394
(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  ,01/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מיכאל רז ,מרח' מיכה יוסף  ,5ראשון לציון ,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 ,23/03/2018
בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,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 רז ,מפרק

תשתיות מקרקעין דרום ( )2008בע"מ
(ח"פ )514180223
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלדד
נחמני ,מרח' העמקים  ,52גני תקווה ,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 ,11/06/2018
בשעה  ,10:00אצל עו"ד קדמון ,רח' היצירה  ,3רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אלדד נחמני ,מפרק

ג'י.אם .יעוץ בתחום הכח והאנרגיה בע"מ
(ח"פ )514671262
(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  ,04/02/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה יונאי ,מרח' רד"ק  ,11חיפה ,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 ,10/06/2018
בשעה  ,12:00במשרד 'רולוף & יונאי ,עורכי דין ונוטריונים,
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.
משה יונאי ,עו"ד ,מפרק

הסעות גני הכפר בע"מ
(ח"פ )512789033
(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  ,30/01/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אבראהים קיס ,מרח' כביש ראשי ואלדבה  ,2נחף ,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  ,7693כ"ב בשבט התשע"ח7.2.2018 ,

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23/03/2018
בשעה  ,17:00אצל עו"ד קיס מוחמד ,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.
אבראהים קיס ,מפרק

השעות והחזרים בטוחים בע"מ
(ח"פ )513790295

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.
יאיר שפירא ,מפרק

רינשמידט יזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )512520248
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(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 ,05/02/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל
מתוק ,מרח' היצירה  ,14רמת גן ,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.

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 ,06/02/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
זאבי כהן ,מרח' גיסין  ,5הרצליה  ,4636205למפרק 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.

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

זאבי כהן ,עו"ד ,מפרק

טריפל טקס בע"מ

פרדס בית אליש (ג) בע"מ

(ח"פ )513649327

(ח"פ )510103229

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,06/02/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר
אליעזר חזן חזן ,מרח' המלאכה  ,10רמת השרון ,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 ,18/12/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל
אליאש ,מרח' נטעים  ,1נטעים ,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.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ישראל אליאש ,מפרק

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.
מאיר אליעזר חזן חזן ,מפרק

מוניות סיטי דאון רמות בע"מ

אמ .די .גלובל בע"מ

(ח"פ )514657402

(ח"פ )511947046

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,05/02/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יאיר
שפירא ,מרח' אלומות  ,7רמת אפעל ,רמת גן ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,7693כ"ב בשבט התשע"ח7.2.2018 ,

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  17/12/2017ובאסיפת נושים
שהתכנסה ביום  ,31/01/2018התקבלה החלטה לפרק את
החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד קנטור ,מרח' בן צבי יצחק
 ,12באר שבע ,למפרק החברה.
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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.
יורי ביללוב ,מנהל

דקלה ערד בע"מ
(ח"פ )514419670
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,04/02/2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליטל לבנסקי,
מרח' דניאל פריש  ,3תל–אביב-יפו  ,64731למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ליטל לבנסקי ,עו"ד ,מפרקת

אי .אם .טי .ישראל מד טורס בע"מ
(ח"פ )514639814
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29/03/2018בשעה  ,13:00במשרדי שברגולד
אהרונסון ,רח' שד' דוד המלך  ,1תל–אביב-יפו ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
יעקב שברגולד ,עו"ד ,מפרק

ג'רוזלם פאבלישינג אטלייר ג'י.פי.אי .בע"מ
(ח"פ )515243582
(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  ,25/03/2018בשעה  ,15:00אצל המפרק ,רח' הסורג
 ,1קומה  ,4ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

מוחי מכירות וחכירות בע"מ

עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )510358757
(בפירוק מרצון)

דופה מיוזיק בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(ח"פ )514264019

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17/04/2018בשעה  ,10:00אצל המפרקת,
רח' האילן צורן  ,55קדימה-צורן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.

(בפירוק מרצון)

מרסלה גולן סיידמן ,עו"ד ,מפרקת

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  ,23/03/2018בשעה  ,15:00אצל רוזנבלום הולצמן
רו"ח ,רח' מצדה  ,7בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אורי הולצמן ,מפרק

דקור גלס בע"מ
(ח"פ )514360932

מ.ק .ביזניס סולושיין בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )515585719

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23/03/2018בשעה  ,09:00אצל המפרקת ,רח'
הרוקמים  ,26חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

טלי שלומית פלג ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,23/03/2018בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
יגיע כפיים  ,2תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יצחק איציק כהן ,עו"ד ,מפרק
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טונייט אופנה בע"מ
(ח"פ )514735760
(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  ,25/03/2018בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
החשמל  ,18תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יוסף שלום ,עו"ד ,מפרק

יעליקו בע"מ
(ח"פ )515204956
(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 ,06/02/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
זיו-שלמה סימון ,מרח' בר כוכבא  ,21בני ברק ,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.
עידן שטרית ,עו"ד ,מפרק

א.ב .סגל בומברג נכסים בע"מ
(ח"פ )515270031
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,27/03/2018בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח'
ההסתדרות  ,19פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
עידן שטרית ,עו"ד ,מפרק

אל.טי.סי יעוץ וסחר בע"מ
(ח"פ )511092736
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,28/01/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהודה
ליאור ,מרח' יפה אריה לייב  ,78הרצליה ,למפרק החברה.

(ח"פ )515204956

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

זיו-שלמה סימון ,עו"ד ,מפרק

יעליקו בע"מ
(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  ,06/05/2018בשעה  ,15:00אצל סימון ,עישר ,פורת
ושות' ,עורכי דין ,רח' בר כוכבא  ,21בני ברק ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
זיו-שלמה סימון ,עו"ד ,מפרק

א.ב .סגל בומברג נכסים בע"מ
(ח"פ )515270031
(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 ,05/02/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עידן שטרית ,מרח' ההסתדרות  ,19פתח תקווה ,למפרק החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהודה ליאור ,מפרק

אל.טי.סי יעוץ וסחר בע"מ
(ח"פ )511092736
(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  ,01/05/2018בשעה  ,15:00אצל סימון ,עישר ,פורת
ושות' ,עורכי דין ,רח' בר כוכבא  ,21בני ברק ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה.
יהודה ליאור ,מפרק
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תתכנס ביום  ,26.3.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' ירושלים ,31
בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

קו שירות פ"ת-כפר סבא בע"מ
(ח"פ )51-263700-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

יצחק מאיר לוי ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.3.2018בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' רובל  ,4תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק נתן ,עו"ד ,מפרק

סטרייקר ג'י אי בע"מ
(ח"פ )51-196972-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של בעלי המניות של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,20.3.2018בשעה  ,12.00במשרדי Stryker
 ,European Regional Headquartersבכתובת Luna Building,
 ,Herikerbergweg 110 ,1101 CM Amsterdam Netherlandsלשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

מיינדקראפט בע"מ
(ח"פ )51-549731-1
(בפירוק מרצון)

סטארטאפ פקטורי אקסלריישן בע"מ
(ח"פ )51-489909-5
(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  ,29.3.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' לינקולן ,12
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן אלפונטה ,מפרק

רוסאיסמד בע"מ
(ח"פ )51-465017-5
(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  ,3.4.018בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,רח' הרב קוק ,8
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל עירוני ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של בעלי המניות
של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,20.3.2018בשעה  ,11.00במשרדי
הרצוג פוקס נאמן ושות' ,רח' ויצמן  ,4בית אסיה ,תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

ירקון ישראל בע"מ
(ח"פ )51-447842-9

למל שפירא כהן פרסום ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-308990-4
(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  ,11.4.2018בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' מנחם
בגין  ,52קומה  ,22תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר פינטו ,עו"ד ,מפרק

(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
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