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הודעה על כוונה לתת צו
לפי חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט),
התשס"ז2007-
אני מודיעה ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (4א) לחוק השאלת
נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט) ,התשס"ז( 12007-להלן -
החוק) ,ותקנה  1לתקנות השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות
שיפוט) (דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות),
התשס"ז( 22007-להלן  -התקנות) ,על כוונתי לתת צו להגבלת
סמכות שיפוט לפי סעיף  3לחוק לגבי תערוכה בשם "Freud-
 "Lord of Ringsהחל בחודש תמוז התשע"ח (יולי .)2018
פרטי נכסי התרבות שבתערוכה ומוצאותיהם מופיעים
באתר שלהלןhttp://museum.imj.org.il/exhibition/freud/ :
.exhibition-checklist.html
כל אדם המבקש להתנגד למתן הצו על פי סעיף  4לחוק ,בין
מכיוון שלטענתו לא התקיימו התנאים שבחוק למתן הצו ,ובין
מכיוון שהוא טוען לזכות באחת או יותר מן היצירות העומדות
להיות מוצגות בתערוכה ,רשאי להגיש את התנגדותו לשרת
המשפטים ,כאמור בתקנות ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
כ"ה באדר התשע"ח ( 12במרס )2018
(חמ -3-3795ה)1
אילת שקד
שרת המשפטים
1
2

שעות נוספות מותרות ליום
.1

אורך יום עבודה לפי סעיפים  4 ,2או  5לחוק ,כולל שעות
נוספות לא יעלה על  12שעות;

שעות נוספות מותרות לשבוע עבודה
.2

(א) בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל  16שעות נוספות;
(ב) עבד עובד בעבודת לילה לפי הוראות סעיפים  22או
 ,23אורך שבוע עבודה לא יעלה על  58שעות ,כולל שעות
נוספות.

ביטול היתרים כלליים
.3

אני מודיע לפי סעיף  15לחוק כי בתוקף סמכותי לפי סעיף
 )1(11לחוק ביטלתי את ההיתר הכללי מיום כ"ב בכסלו
התשל"ד ( 17בדצמבר  3)1973וההיתר הכללי להעבדה
בשעות נוספות במפעלים שבהם עובדים בשבוע עבודה בן
חמישה ימים מיום כ"ה באייר התשמ"ט ( 30במאי .4)1989

כ"ז באדר התשע"ח ( 14במרס )2018
(חמ )3-4281
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
י"פ התשל"ד ,עמ' .553
י"פ התשמ"ט ,עמ' .3349

3
4

ס"ח התשס"ז ,עמ' .137
ק"ת התשס"ז ,עמ' .731

צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-

הסמכה
לפי פקודת הראיות [נוסח חדש] ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב)( )6לפקודת הראיות [נוסח
חדש] ,התשל"א ,11971-אני מסמיכה כל מחזיק ברישיון טוען
שרעי לפי תקנות הטוענים השרעיים ,התשכ"ג ,21963-להזהיר
על פני תצהיר שהגשתו נדרשת בתיק בית דין שרעי או לשם
הליך במסגרתו ,לעניין הסעיף האמור.
תחילתה של הסמכה זו  30ימים מיום פרסומה.
ד' באדר התשע"ח ( 19בפברואר )2018
(חמ -3—220ה)1

1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,18עמ' .421
ק"ת  ,1440עמ' .1374

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים
בשעות נוספות
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א1951-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז ,11957-אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות
ההסכם הקיבוצי הכללי שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים
 7019/2017אשר נחתם ביום ב' בניסן התשע"ז ( 29במרס
 )2017בין נשיאות הארגונים העסקיים ואיגוד לשכות המסחר
תל אביב לבין ההסתדרות הכללית החדשה ,וכי ההוראות
המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעסיקים
בישראל.
תחילתו של צו זה ב– 1בחודש שלאחר מועד פרסומו.
נקבע בחוק שבוע עבודה מקוצר המבוסס על סוף שבוע
ארוך (ימי א' חופשיים)  -יפקע תוקפו של צו זה.

תוספת
ההוראות המורחבות
מס' הסעיף
בהסכם
.1

לא הורחב.

.2

קיצור שבוע עבודה במשק
 2.1היקף שבוע עבודה במשק יקוצר בשעה אחת ,כך
ששבוע העבודה יעמוד על  42שעות עבודה ,בלא
הפחתה בשכר.

אני מודיע לפי סעיף  15לחוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי"א( 11951-להלן  -החוק) ,כי בתוקף סמכותי 2לפי סעיף
 )8(11לחוק נתתי היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות
כלהלן (להלן  -ההיתר):
1
2

ס"ח התשי"א ,עמ' .204
י"פ התשס"ג ,עמ'  ;2084התשס"ח ,עמ'  ;3309התשע"ו ,עמ'
 ;9532התשע"ז ,עמ' .1312
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 2.2קיצור שבוע עבודה יבוצע על ידי הפחתת שעת
עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע העבודה
(להלן  -היום המקוצר).
1

ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;63התשע"ד ,עמ' .600

ילקוט הפרסומים  ,7732ג' בניסן התשע"ח19.3.2018 ,

 2.3היום המקוצר ייקבע בהתאם לצורכי העבודה,
ולמקובל במפעל ,וככל הניתן בהתחשב בבקשות
ובצורכי העובדים.

השם
אוסטריכר ליאור

יישוב
קריית טבעון

סוג הבקשה
חוקר פרטי

אליעז עומר

בת חן

חוקר פרטי

אנטגרט מיכאל

יהוד

חוקר פרטי

ביליה גיא

ראשון לציון

חוקר פרטי

בסלי ספיר

גבעתיים

חוקר פרטי

בר גיורא גבריאל

רמות השבים

חוקר פרטי

גור אברהם

קריית טבעון

חוקר פרטי

גורסקי דן

הוד השרון

תאגיד חוקרים פרטיים

גיטאי יגאל

אורנים

חוקר פרטי

גייר יצחק

צורן

חוקר פרטי

 2.7למען הסר ספק ,קיצור שבוע העבודה ל– 42שעות
שבועיות יחול גם על עובדים העובדים כיום יותר
מ– 42שעות בשבוע ,אך פחות מ– 43שעות עבודה.

גימשי דני

יבנה

חוקר פרטי

דורי אליהו

מתן

חוקר פרטי

דניאל אבנר

רמת גן

 2.8בהתאמה לקיצור שבוע העבודה כאמור ,שכר השעה
יחושב על בסיס של  182שעות לחודש עבודה.

חוקר פרטי
משרד לחקירות פרטיות

וייס יעקב

מכמורת

תאגיד חוקרים פרטיים

זרביב ז'אן קלוד
חיים

אשקלון

חוקר פרטי

 2.4כאשר צורכי העבודה מחייבים זאת ,רשאי המעסיק
לשנות את היום שנקבע כיום מקוצר בשבוע ובלבד
שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר באותו שבוע ,וככל
הניתן בהתחשב בבקשות וצורכי העובדים.
 2.5למען הסר ספק ,היה והעובד יידרש לעבוד בשעה
המופחתת ביום המקוצר עקב צורכי עבודה ,יעבוד
העובד בהתאם לנדרש ובהתאם להוראות הדין,
ותשולם לו תמורה בגין עבודה בשעה נוספת.
 2.6במקומות עבודה שבהם עובדים בעבודת משמרות
יקבע המעסיק את שעות העבודה של כל משמרת
ואת סדרי העבודה בהתאם לצורכי העבודה ,כתוצאה
מהשינוי על פי הסכם זה.

 2.9אין בהוראות צו זה כדי לגרוע מהוראות הסכמים
והסדרים מיטיבים של שעות עבודה ומנוחה הנוהגים
ערב חתימת צו זה.
 2.10הפחתת שעת העבודה לפי צו זה לא תהווה עילה
לתביעת תוספות שכר או להפחתת שעות עבודה או
לשינויים בתנאי העבודה של העובדים המועסקים
לפני תחילת צו זה  42שעות או פחות.
 2.11זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה)
במקומות עבודה שבהם שיטת החישוב נעשית על
בסיס "שעות עבודה" ,יותאמו זכויות אלה לשיעור
הצמצום בשעות עבודה כאמור בצו זה.
 2.12למען הסר ספק ,הוראות סעיף  2לא יחולו על מי
שחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א ,21951-אינו חל
עליו מכוח הוראות סעיף (30א) לחוק האמור.
.3

לא הורחב.

.4

לא הורחב.

.5

לא הורחב.

.6

לא הורחב.

כ"ח באדר התשע"ח ( 15במרס )2018
(חמ -3—107ה)1
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
2

ס"ח התשי"א ,עמ' .204

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:
1

טל מעיין

גבעתיים

משרד לחקירות

כהן זוהר

כפר ורדים

חוקר פרטי

כחלון קובי-יעקב הוד השרון

חוקר פרטי

מוטיאי בן

באר שבע

חוקר פרטי

מסס אשר

תל–אביב-יפו

חוקר פרטי
משרד לחקירות פרטיות

מעלם ארז

צור יצחק

חוקר פרטי

סיטון גיא

אורנים

משרד לחקירות פרטיות

פרדני ישראל

תל–אביב-יפו

משרד לחקירות פרטיות

קישלס עידן

גבעתיים

חוקר פרטי

קציר אלון

גן נר

משרד לחקירות פרטיות

שגיב מוריו
מריסול

רמת השרון

חוקר פרטי

שטרית אשר

באר שבע

חוקר פרטי

שניידר עומר

ראש פינה

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"א באדר התשע"ח ( 8במרס )2018
(חמ -3—231ה)1

2

יהושע למברגר
יושב ראש הוועדה לרישום חוקרים
פרטיים ושירותי שמירה
ס"ח התשל"ב ,עמ' .90

ק"ת התשל"ב ,עמ' .1236

ילקוט הפרסומים  ,7732ג' בניסן התשע"ח19.3.2018 ,

6285

הודעה בדבר קבלת החלטה מקדמית
לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה ,התשנ"א1991-
אני מודיע בזה ,בהתאם לסעיף 32לג(א)( )2לחוק היטלי
סחר ואמצעי הגנה ,התשנ"א( 11991-להלן  -החוק) ,כי בתוקף
סמכותי לפי סעיף (28א) לחוק קיבלתי ,ביום ה' באדר התשע"ח
( 20בפברואר  )2018החלטה מקדמית במסגרת חקירת תלונת
חברת סינרג'י כבלים בע"מ על יבוא בהיצף של כבלי נחושת
למתח נמוך מטורקיה (להלן  -התלונה).
בהחלטה המקדמית קבעתי כי המוצרים נושאי התלונה
מיובאים לכאורה בהיצף הגורם לנזק ממשי לענף היצרני
המקומי .כמו כן קבעתי בהחלטה המקדמית כי קיים צורך במתן
ערובה זמנית למניעת נזק העלול להיגרם לענף היצרני המקומי
במהלך החקירה ,בשיעורים אלה:

שם היצרן

ארץ מקור

שיעור ההיטל
ממחיר ,CIF
באחוזים

Pamukkale Kablo
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

טורקיה

14.5

כלל טורקיה

טורקיה

14.5

תוקף הערובה הזמנית לשישה חודשים מיום י' באדר
התשע"ח ( 25בפברואר .)2018
בהתאם לסעיף (29א) לחוק ,מסרתי למנהל רשות המסים
בישראל הודעה על הערובה הזמנית כדי שיגבה מיבואנים
של המוצרים נושאי התלונה ערובה לתשלום ההיטל לפי
השיעורים האמורים.
לפי סעיף (28ה) לחוק ,ניתן להגיש עתירה על ההחלטה
המקדמית לבית המשפט לעניינים מינהליים ,בתוך  15ימים
מיום שנודע לעותר על ההחלטה או מיום פרסומה ברשומות,
לפי המוקדם.
לפי סעיף (30א) לחוק ,רשאי צד מיודע ,כהגדרתו בסעיף
(28ג) לחוק ,להגיש לידי ,בכתב ,טענות ,ראיות או מידע נוספים
הנוגעים לחקירה ,שלא היו לפני בעת קבלת ההחלטה המקדמית,
בתוך  30ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה האמורה.
לקבלת מידע שאינו חסוי בנוגע להחלטה המקדמית,
להגשת טענות ,ראיות או מידע נוסף או לכל בירור אחר ,ניתן
לפנות לח"מ לפי המען :משרד הכלכלה ,רח' בנק ישראל ,5
ירושלים  ,91036טל'  ,02-6662621/2פקס .02-6662939
כ"ד באדר התשע"ח ( 11במרס )2018
(חמ -3-383ה)2
דני טל
הממונה על היטלי סחר
 1ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;38התשס"ה ,עמ'  ;662התשע"א ,עמ' .190

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר זכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של תל אביב ,ביום
ל' בניסן התשע"ח ( 15באפריל  ,)2018או בסמוך לתאריך זה.
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תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' 60188 ,60179 ,60178
הים התיכון.
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד ההסדר
במחנהו ,או בלשכתו ,רח' דרך מנחם בגין  ,125קומה  ,7תל אביב,
בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות
ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן
להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את כל הפרטים
הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הנקוב ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח הזכויות.
כ' באדר התשע"ח ( 7במרס )2018
תמר אריאל זילברברג
פקידת הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר תל אביב יתחיל ביום
כ"ז בניסן התשע"ח ( 12באפריל .)2018
תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' ,60221 ,60201 ,60194
 60227 ,60223הים התיכון.
י"ח באדר התשע"ח ( 5במרס )2018
תמר אריאל זילברברג
פקידת הסדר המקרקעין
אזור הסדר תל אביב ,חיפה

הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר תל אביב יתחיל ביום
ל' בניסן התשע"ח ( 15באפריל .)2018

ילקוט הפרסומים  ,7732ג' בניסן התשע"ח19.3.2018 ,

תיאור המקרקעין

מתן אינקג'ט בע"מ

המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' 60188 ,60179 ,60178
(חלק מהמים הטריטוריאליים של מדינת ישראל).

(ח"פ )51-267327-8

כ' באדר התשע"ח ( 7במרס )2018
תמר אריאל זילברברג
פקידת הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אילן אלמוג בנייה וגמר בע"מ
(ח"פ )51-424636-2

(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  ,22.4.2018או  30ימים לאחר פרסום הודעה זו ,לפי
המאוחר ,בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דגניה  ,14שערי תקווה
 ,4481000לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

(בפירוק מרצון)

ספרינטק בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-197080-8

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.4.2018בשעה  ,13.00אצל אילן אס ,רח' בליטנטל ,32
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

מעין אס ,מפרקת

מדיטריט קואופוריישן בע"מ
(ח"פ )51-260261-6
(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  ,24.4.2018בשעה  ,16.00במשרד עו"ד יהודה טלמון,
רח' יגאל אלון  ,65בית טויוטה ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלכסנדר טמיר ,מפרק

אלומה ,תאגיד לרווחת גמלאי צה"ל בע"מ
(ח"פ )51-365609-0

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  ,22.4.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דגניה ,14
שערי תקווה  ,4481000לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

וו.פ.פ.ג מדיה בע"מ
(ח"פ )51-449634-8
(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  ,30.4.2018בשעה  ,12.00במשרד זוזובסקי ,חברת עורכי
דין ונוטריון ,רח' לבונטין  ,17תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא דב זוזובסקי ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

נאור את אופיר הובלות בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-258440-0

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.4.2018בשעה  ,10.30במשרדי צוות ארגון גמלאי
צה"ל ,רח' ברוך הירש  ,14בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

דוד כהן ,רו"ח ,מפרק

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  ,1.5.2018בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,רח' אבא הלל
סילבר  ,18אזור תעשייה צפוני ,בית טרמינל  ,2לוד ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל פלג ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7732ג' בניסן התשע"ח19.3.2018 ,
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ברזיל עזריאלי בע"מ

מדי ג'יים בע"מ

(ח"פ )51-366501-8

(ח"פ )51-303393-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.5.2018בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בדולב ,48
 ,7193500לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון יצחקי ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.4.2018במשרדי המפרקת ,רח' יפה נוף  ,12ירושלים,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דפנה ולוזני ,מפרקת

פירולוג'יק אר אנד די בע"מ

יאני טרוול בע"מ

(ח"פ )51-522977-1

(ח"פ )51-519661-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.4.2018בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין דנהירש
ושות' ,רח' יגאל אלון  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.4.2018במשרדי המפרק ,רח' אבא הלל  ,7רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

אלברט הרוש ,מפרק

קונג'ו  2011בע"מ

חמ"ג ארז מוצרים טרמופלסטיים בע"מ

(ח"פ )51-466190-9

(ח"פ )51-514257-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.4.2018בשעה  ,12.00במשרדי גורניצקי ושות',
עורכי דין ,שד' רוטשילד  ,45קומה  ,12תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.4.2018בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,קיבוץ ארז
 ,7915000לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

גל בריל ,מפרק

חנן העליון ,עו"ד ,מפרק

דקס טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-368036-3

קולטון & שגב סולושנס בע"מ
(ח"פ )51-566149-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.4.2018במשרדי המפרק ,רח' קיבוץ גלויות 118ב,
הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף גנדלר ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.4.2018בשעה  ,11.00במשרדו של המפרק ,רח'
גיבורי ישראל  ,24נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
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רועי דניאל ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7732ג' בניסן התשע"ח19.3.2018 ,

אסוואר אלקודס בע"מ

הארץ המבורכת לשירותי תיירות בע"מ

(ח"פ )51-388615-0

(ח"פ )51-184809-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.4.2018בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בית חנינה
החדשה ,ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.5.2018בשעה  ,9.00במשרד המפרק ,רח' יפת
 ,82תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עדנאן חג'אז' ,מפרק

סעיד ריחאן ,עו"ד ,מפרק

אנ.אי.איי סולאר תפעול ותחזוקה בע"מ

נבו מדיקל אירופה בע"מ

(ח"פ )51-512417-0

(ח"פ )51-531912-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.5.2018בשעה  ,14.00במשרד מיתר ליקוורניק גבע
לשם טל ושות' ,עורכי דין ,רח' אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.5.2018בשעה  ,11.00במשרדי ליפא מאיר ושות' ,רח'
ויצמן  2בית אמות השקעות ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי אייז ,עו"ד ,מפרק

דנה יגור ,עו"ד ,מפרקת

כספיון נטוורקס בע"מ

בק פור רסט קמעונאות ( )2012בע"מ

(ח"פ )51-487759-6

(ח"פ )51-473293-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.5.2018בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' ביל"ו ,22
ראשון לציון  ,7531801לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,14.5.2018בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' תובל ,5
תל–אביב-יפו  ,6789717לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביב אליעזר ,מפרק

עודד פריידין ,מפרק

אירנה אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-285466-2

בת עשן בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-526331-7

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(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  ,6.5.2018בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' הירקון ,113
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2018בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' תרפ"ב ,1
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר ספיר ,עו"ד ,מפרק

אסתר לוין ,מפרקת
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שחר הגליל יזמות ופרוייקטים בע"מ

מ.צ.י .אלנה בע"מ

(ח"פ )51-232828-7

(ח"פ )51-341287-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.5.2018בשעה  ,16.30אצל המפרקת ,רח' תאנה ,14
אלקנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.4.2018במשרדי המפרק ,משק  ,81מושב מעונה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

עידית בצר ,עו"ד ,מפרקת

יצחק כהן ,מפרק

פ.ק .חברת בית בע"מ

דנעם חברה לבנין והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-444955-2

(ח"פ )51-268811-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,17.5.2018בשעה  ,16.00במשרד המפרק ,רח' היצירה
 ,19רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.2.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירן רובין ,מרח'
הבונים  ,2רמת גן ,למפרק החברה.
לירן רובין ,עו"ד ,מפרק

הלל ארצי ,עו"ד ,מפרק

יעדים יצירתיות בתנועה בע"מ

בניני גיל בע"מ

(ח"פ )51-431926-8

(ח"פ )51-026561-4

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,20.5.2018בשעה  ,14.00במשרד עורכי הדין שפיגלמן,
קורן ,זמיר ושות' ,רח' לינקולן  ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה
כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,15.2.2018
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות
את נסים טהר ,מאלון  ,434כפר אדומים ,טל' ,052-5501176
למפרק החברה.

יעקב קורן ,עו"ד ,מפרק

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

(בפירוק מרצון)

אדם סבה השקעה ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-382236-1
(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  ,29.5.2018בשעה  ,12.30אצל המפרק ,רח' כורש 14ד,
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.8.2018
בשעה  ,20.00בבית משפחת טהר ,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.
נסים טהר ,מפרק

שמעון אורי ,עו"ד ,מפרק
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