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רשימת זכויות
לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד2013-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות ,התשע"ד( 12013-להלן  -החוק) ,להלן רשימת
זכויות החייבות בהתייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים לפי סעיף (11ב) לחוק:
מספר
סידורי הגורם המאסדר

הזכות

.1

משרד האוצר

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון לפתיחה וניהול של בורסה לניירות ערך לפי
2
סעיף  45לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-

.2

משרד האוצר ומשרד
התחבורה והבטיחות
בדרכים

תחום הפעילות שלגביו נדרש כתב הסמכה להיות חברת נמל או תאגיד מורשה
3
לפי סעיף  10לחוק רשות הספנות והנמלים ,התשס"ד2004-

.3

משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון קו להפעלת קו שירות באוטובוסים ,לפי
פרק שני בחלק ה' לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,41961-ובלבד שאורכם הכולל
בקילומטרים של קווי השירות שלגביהם חל רישיון הקו הוא  5%לפחות מאורך
כלל קווי השירות באוטובוסים שלגביהם ניתנו רישיונות קו

.4

משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

תחום הפעילות שלגביו נדרש זיכיון להפעלת מסילת ברזל מקומית לפי סעיף 46א
5
לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש] ,התשס"א2001-

.5

משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

תחום הפעילות שלגביו נדרש אישור הפעלה או ניהול של מסילת ברזל שאינה
מסילת ברזל מקומית ,לפי סעיף  48לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש],
התשס"א2001-

.6

משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

תחום הפעילות שלגביו נדרש צו לפי סעיף 48א לפקודת מסילות הברזל [נוסח
חדש] ,התשס"א2001-

.7

משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

תחום הפעילות הנוגע להחזקת כביש ומתן שירות בו או להפעלת כביש ומתן
שירות בו ,לרבות תחום הפעילות שלגביו חלים חוק כביש אגרה (כביש ארצי
7
לישראל) ,התשנ"ה ,61995-חוק כבישי אגרה (מנהרות הכרמל) ,התשנ"ה1995-
8
וחוק נתיבים מהירים ,התש"ס2000-

.8

משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון יבואן מסחרי 9לפי סימן ב' בפרק ד' לחוק
10
רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב ,התשע"ו2016-

.9

משרד האוצר

תחום הפעילות שעליו חל חוק זכיון ים המלח ,התשכ"א1961-

.10

משרד התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים

תחום הפעילות שלגביו מוענק רישיון חיפוש כמשמעותו לפי פקודת המכרות

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

11
12

ס"ח התשע"ד ,עמ' .92
ס"ח התשכ"ח ,עמ' .234
ס"ח התשס"ד ,עמ' .456
ס"ח התשכ"א ,עמ' .1425
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמ' .485
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .490
ס"ח התשנ"ה ,עמ' .493
ס"ח התש"ס ,עמ' .199
יבואן זעיר ,יבואן ישיר או יבואן עקיף.
ס"ח התשע"ו ,עמ' .970
ס"ח התשכ"א ,עמ' .130
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' (ע) ( ,910א) .938
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סידורי הגורם המאסדר

הזכות

.11

משרד התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים

תחום הפעילות שלגביו מוענקת זכות כרייה ,כמשמעותה לפי פקודת המכרות

.12

משרד התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים

תחום הפעילות שלגביו מוענקת זכות יחיד או זכות בכורה להשיג רישיון לחיפוש
לפי סעיף  17לפקודת המכרות

.13

משרד התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים

תחום הפעילות שלגביו מוענק רישיון חיצוב ,לגבי אותו סוג מחצב ,לפי סעיף 109
לפקודת המכרות

.14

משרד התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים

תחום פעילות ייצור שלגביה נדרש רישיון ספק גז לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי),
התשמ"ט1989-

.15

משרד התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון הולכה לפי חוק משק הגז הטבעי,
13
התשס"ב2002-

.16

משרד התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון חלוקה לפי חוק משק הגז הטבעי,
התשס"ב2002-

.17

משרד התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון למיתקן גט"ן לפי חוק משק הגז הטבעי,
התשס"ב2002-

.18

משרד התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון אחסון לפי חוק משק הגז הטבעי,
התשס"ב2002-

.19

הממונה על ענייני הנפט
במשרד התשתיות
הלאומיות האנרגיה והמים

תחום הפעילות שלגביו מוענקת זכות נפט כהגדרתה בחוק הנפט ,התשי"ב1952-

.20

הממונה על ענייני הנפט
במשרד התשתיות
הלאומיות האנרגיה והמים

תחום הפעילות שלגביו מוענק היתר מוקדם ,ובלבד שניתנת עמו זכות קדימה לפי
סעיף 7א לחוק הנפט

.21

הרשות השנייה לטלוויזיה תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק הרשות השנייה
15
ולרדיו
לטלוויזיה ורדיו ,התש"ן1990-

.22

משרד התקשורת

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון כללי הניתן בהתאם לתקנות התקשורת (בזק
ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים–ארציים
16
נייחים) ,התש"ס2000-

.23

משרד התקשורת

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון כללי לפי סעיף 5א לחוק הדואר,
17
התשמ"ו1986-

.24

משרד התקשורת

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון לשידורי טלוויזיה באמצעות לוויין לפי פרק
18
ב' 2לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-

13
14
15
16
17
18

14

ס"ח התשס"ב ,עמ' .55
ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
ס"ח התש"ן ,עמ' .59
ק"ת התש"ס ,עמ' .886
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .79
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .218
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הזכות

.25

משרד התקשורת

תחום הפעילות שלגביו נדרש היתר להפעלת תחנות שידור ספרתיות לפי חוק
19
הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות ,התשע"ב2012-

.26

משרד התקשורת

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון כללי משולב למתן שירותי רדיו טלפון
נייד בשיטה התאית (רט"ן) לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב,1982-
ולפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש] ,התשל"ב ,1972-ושאינו רישיון רט"ן
ברשת אחרת (להלן  -רישיון רט"ן) ,למעט אישור הנדרש לצורך העברת שליטה או
אמצעי שליטה בבעל רישיון הרט"ן כאמור בהגדרת "רישיון" בחוק.

.27

משרד התקשורת

הקצאת תדרים לפי סעיף 5ד(ג) לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש],
התשל"ב ,1972-לשימוש בעל רישיון למתן שירותי איכון רכב

.28

משרד התקשורת

הקצאת תדרים לפי סעיף 5ד(ג) לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש],
התשל"ב ,1972-לשימוש בעל רישיון למתן שירותי זימון

.29

המועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לוויין

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון כללי לשידורי כבלים ,לפי פרק ב' 1לחוק
התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-

.30

המועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לוויין

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון מיוחד למשדר ערוץ ייעודי ,לפי סעיף 6לד1
לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-

.31

המועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לווין

תחום הפעילות שלגביו נדרש רישיון לשידורו של ערוץ נושאי לפי סעיף  13לחוק
הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות ,התשע"ב2012-

.32

משרד הבריאות

תחום הפעילות שלגביו נדרש אישור הקמה לבית חולים לפי סעיף 24א לפקודת
בריאות העם

הקצאת תדרים לפי סעיף 5ד(ג) לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש],
התשל"ב ,1972-לשימוש בעל רישיון רט"ן ,כאמור ,תהיה זכות החייבת בהתייעצות
רק ככל שהיא שוות ערך ,בהיקף ובמהות ,למתן רישיון רט"ן ,ובהתקיים אחד
התנאים האלה:
( )1הקצאת התדרים נעשית במסגרת הליך מכרזי פתוח גם לגורם שאינו פועל
בתחום בעת פרסום ההליך המכרזי; או
( )2הקצאת התדרים נעשית במסגרת הליך מכרזי שבו רשאי להשתתף רק מי
שפועל בתחום בעת פרסום המכרז ,אך הקצאת התדרים אינה נעשית בהיקף
דומה מבחינת איכות וכמות לכל הגופים או אינה ניתנת לכלל גופים אלה.

כ"ד בתשרי התשע"ז ( 26באוקטובר )2016

(חמ )3-5303

___________
 19ס"ח התשע"ב ,עמ' .286

			
				

מיכל הלפרין
הממונה על ההגבלים העסקים

תיקון הודעה על קביעת תחום לעניין הסדר תנועה במחוזות תל אביב והמרכז
לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-

בתוקף סמכותי לפי תקנה (18ב) לתקנות התעבורה ,התשכ"א ,11961-אני מתקנת לרשויות התימרור המקומיות
שבמחוזות תל אביב והמרכז 2המפורטות להלן את התחום שבו הן רשאיות לפי התקנה האמורה ,לאחר התייעצות עם קצין
משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי לגבי הדרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד ,לקבוע הסדר תנועה ,למעט קביעת
תמרורים  501 ,310 ,309עד  509ו– 511עד  513בתחום המסומן במפות החתומות בידי המפקח על התעבורה ביום המצוין
בטור ג' להלן והנמצאות במשרדי שברח' המלאכה  ,8תל אביב ,לגבי הרשויות שבטור ב' לצדו ,כמפורט להלן:
___________
 1ק"ת התשכ"א ,עמ'  ;1425התשע"ג ,עמ'  ;593י"פ התשס"ב ,עמ' .2046
 2י"פ התש"ע ,עמ'  ;2302התשע"ה ,עמ'  ;2389התשע"ו ,עמ' .2293
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 .1בטור ג' ,ליד המספרים הסידוריים בטור א' המצוינים להלן ,במקום האמור יבוא:
"מס' סידורי

תאריך החתימה על המפה

3

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

10

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

16

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

34

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

35

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

39

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני ")2016

 .2אחרי המספר הסידורי  46שבטור א' יבוא:
מס' סידורי

שם הרשות המקומית

תאריך החתימה על המפה

"47

המועצה המקומית קריית עקרון

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

48

המועצה המקומית קדימה צורן

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

49

המועצה המקומית אליכין

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

50

המועצה האזורית גדרות

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

51

המועצה האזורית גן רווה

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

52

המועצה המקומית באר יעקב

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

53

המועצה המקומית בני עי"ש

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

54

המועצה האזורית דרום השרון

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

55

המועצה האזורית חוף השרון

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

56

המועצה האזורית עמק חפר

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני )2016

57

המועצה האזורית ברנר

כ' בסיוון התשע"ו
( 26ביוני )2016
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מס' סידורי

תאריך החתימה על המפה

שם הרשות המקומית

58

המועצה המקומית כוכב יאיר
צור יגאל

ט"ז בסיוון התשע"ו
( 22ביוני )2016

59

המועצה האזורית נחל שורק

כ"ט באייר התשע"ו
( 6ביוני ")2016

י"ז באלול התשע"ז ( 20בספטמבר )2016
(חמ )3-5007
			
				
				

טופז פלד-שטיינברג
המפקחת על התעבורה
במחוזות תל אביב והמרכז

הודעה על מיזוגי חברות
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-

בהתאם לסעיף (21ב) לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ,11988-ממלא מקום הממונה על הגבלים עסקיים ,ד"ר אסף
אילת -
א .נתן את הסכמתו לאישור המיזוגים כלהלן:
מס'
מיזוג

1

שמות החברות המתמזגות

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

10381

מוצרי שלם אריזות ( )1998בע"מ
ש.צ.פ .מוצרי אריזה פלסטיים אגש"ח בע"מ

ייצור ושווק מוצרי אריזה מפלסטיק
ייצור ושווק מוצרי אריזה ויריעות מפלסטיק לאריזת
מוצרי מזון

10432

מטריקס אי .טי .פתרונות אי.אר.פי בע"מ
פרוגרמה מערכות לוגיסטיות בע"מ

שירותי מחשוב
שירותי ייעוץ בתחום הלוגיסטיקה

10443
10444

קרנות השתלמות למורים ולגננות  -חברה מנהלת
בע"מ
קרנות השתלמות למורים תיכוניים ,מורי סמינרים
ומפקחים  -חברה מנהלת בע"מ
ת.ש.י תשתיות ישראל רכבת קלה ירושלים,
שותפות מוגבלת
סיטיפס בע"מ

קרן השקעות

10476

סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ
מכשירי תנועה ומכוניות ( )2004בע"מ

ייבוא ושיווק כלי רכב וחלקי חילוף ומתן שירותי מוסך
ייבוא ושיווק כלי רכב

10482

יינות ביתן בע"מ
גוטסמן ובניו החזקות בע"מ

מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה
מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה

10497

די.בי.אס.איי השקעות בע"מ
ראדא תעשיות אלקטרוניקה בע"מ

חברת אחזקות
פיתוח ,ייצור ושיווק מערכות מכ"ם; פיתוח ,ייצור ושיווק
מערכות ניווט; פיתוח ,ייצור ושיווק ציוד אלקטרוניקה
למערכות טיסה

קרן השקעות
תחבורה ציבורית

ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113
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ב .הודיע לצדדים על התנגדותו לאישור המיזוג כלהלן:
מס'
מיזוג

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות

שמות החברות המתמזגות

אינדקס אתרי מסעדות ,תכנות אירוח ושירותים נלווים נוספים
אינדקס אתרי מסעדות ,תכנות אירוח ושירותים נלווים נוספים

 10376זאפ גרופ בע"מ
קליק טו איט בע"מ

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רח' עם ועולמו  4ירושלים ,בשעות
העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות.www.antitrust.gov.il :
כ"ד באב התשע"ו ( 28באוגוסט )2016

(חמ -3-2156ה)1

אורי שוורץ
ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

			
			

הודעה על מיזוג חברות
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (21ב) אני מודיעה כי בהתאם לסעיף (20ב) לחוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח ,11988-בחלוף
 30ימים מקבלת הודעת המיזוג שלהלן ,אושר המיזוג:
מס' מיזוג

שמות החברות המתמזגות

10534

אלקטרה בע"מ

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
שירות ותחזוקת מעליות

אשל מעליות בע"מ
המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים ,רחוב עם ועולמו  ,4ירושלים,
בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות.www.antitrust.gov.il :
כ"ד באב התשע"ו ( 28באוגוסט )2016
(חמ -3-2156ה)1
מיכל הלפרין
			
הממונה על ההגבלים העסקיים
			
___________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התש"ס ,עמ' .113

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) ,התשס"ב ,2002-ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק) ,התשנ"ג1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (4ד) לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק) ,התשס"ב,12002-
וסעיף  2לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק) ,התשנ"ג ,21992-אני מודיע כי
מיום כ"ח באב התשע"ו ( 1בספטמבר  ,)2016המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:
חלק א' :מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים
המוצר

בנזין  59אוקטן
נטול עופרת

א .מחיר לליטר בתחנה (כולל  17%מע"מ)

5.69

ב .מחיר לליטר בתחנה באילת

5.09

תוספת בעד שירות מלא:
בכל הארץ (כולל מע"מ)  0.19 -שקלים חדשים לליטר.
באילת (לא כולל מע"מ)  0.16 -שקלים חדשים לליטר.

___________
1
2

ק"ת התשס"ב ,עמ'  ;909התשע"ו ,עמ' .9499
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;262התשע"ה ,עמ' .578

ילקוט הפרסומים  ,7382י"ט בחשוון התשע"ז20.11.2016 ,
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חלק ב' :מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק (אינם כוללים בלו)
טור ב'
מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

טור א'
מוצר נפט
מזוט כבד 3.5% 4000

953.10

זפת 80/100

1,109.51

זפת ה.ב.

1,033.14

כ"ו באב התשע"ו ( 30באוגוסט )2016
					
(חמ -3-2152ה)1
			

חן בר יוסף
מנהל מינהל הדלק והגז

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית מס' מד,23/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,4865התש"ס ,עמ'  ;2978ובהתאם לתכנית מפורטת מס' מד,1/23/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5222התשס"ג ,עמ'  ;4025ובהתאם לתכנית מפורטת מס' מד,8/23/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6912התשע"ה ,עמ'  ,762מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מודיעין-מכבים-רעות בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,7252
התשע"ו ,עמ'  ,5312תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מודיעין-מכבים רעות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

1
2

מס' תכנית
מד8/23/

מס' מגרש
2

ייעוד
דרך

גוש
5883

חלקי חלקה
1

שטח (בדונם)
5.526

מד8/23/
מד8/23/

13
14

דרך
דרך

5642
5884
5642

29
2
33 ,29

1.397
5.975

5640

36 ,30

מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/

64
111
117
220
255
257
258
259
270
302
303
304
305

דרך
מבנים ומוסדות ציבור
מבנים ומוסדות ציבור
מבנים ומוסדות ציבור
מבנים ומוסדות ציבור
מבנים ומוסדות ציבור
מבנים ומוסדות ציבור
מבנים ומוסדות ציבור
מבנים ומוסדות ציבור
שצ"פ
שצ"פ
שצ"פ
שצ"פ

5883
5640
5640
5640
5642
5640
5640
5640
5570
5570
5736
5570
5570

1
38, 32, 22
38
30
29 ,13
30
38
38
26
16 ,15 ,13
45
38
38 ,37 ,36

2.073
3.315
1.484
7.711
4.283
1.025
0.698
0.721
1.615
4.896
3.343
0.384
5.113

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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מס' תכנית

מס' מגרש

ייעוד

גוש

חלקי חלקה

שטח (בדונם)

מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/

306
307
309
310
311
312

שצ"פ
שצ"פ
שצ"פ
שצ"פ
כיכר עירונית
שצ"פ

5570
5569
5571
5640
5642

36
33
6
38
29 ,13

מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/

314

שצ"פ

5640
5642
5642

38
13
13

0.709
1.138
1.913
0.352
2.996
0.377

315
316
317
318
400
405
406
407
408
500
501
502
503
504
505
508

שצ"פ
שצ"פ
טיילת
שצ"פ
שביל
שביל
שביל
שביל
שביל
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך

מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/

510
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564

דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך
דרך

5640
5642
5642
5642
5640
5570
5571
5640
5640
5640
5640
5640
5640
5640
5640
5640
5642
5642
5642
5642
5642
5642
5640
5640
5640
5640
5640
5640
5640
5640
5640
5570
5570

30
35 ,29
35
13
30 ,6
36
6
38 ,6
38
38
38 ,32 ,18
38
38
38 ,22 ,18 ,6
38 ,6
6
29
35 ,29
13
35
35 ,29
35
6
30
32 ,30 ,22 ,6
32 ,22 ,6
22
18
18
38
38
38
26
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0.459
1.684
0.587
0.596
0.688
0.950
0.676
0.737
0.431
0.577
7.060
6.708
2.146
2.083
5.301
4.536
2.195
2.498
0.857
0.151
0.162
0.151
0.457
2.356
2.562
0.612
0.017
0.024
0.042
0.912
0.140
0.315
0.009
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גוש

חלקי חלקה

5640
5642
5570
5570
5640
5640
5640
5640

30
31 ,29
13
16
38
38
38 ,6
38

מס' תכנית
מד8/23/

מס' מגרש
565

ייעוד
דרך

מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/

566
567
568
570
600
601

דרך
דרך
דרך
דרך
רצועת תשתיות
רצועת תשתיות

5640
5640
5640
5642
5640
5640
5642

38
38 ,6
6
35 ,29
38
38 32 ,18
( 31 ,29לשעבר גוש 5642
ח"ח )8 ,2
44 ,38 ,36 ,32 ,*28 ,*26 ,22 ,20
( 1לשעבר גוש  5633ח"ח ;10
גוש  5640ח"ח ,9 ,8 ,5 ,3 ,2
 ;11 ,10גוש  5641ח"ח )3 ,1
( 1לשעבר גוש  5641ח"ח )12
( 38לשעבר גוש  5640ח"ח )12
( 38 ,20לשעבר גוש 5640
ח"ח )12 ,3
( 38לשעבר גוש  5640ח"ח )12

מד8/23/
מד8/23/
מד8/23/

700
701
702

טיילת
טיילת
טיילת

מד8/23/
מד8/23/
מד23/

703
704
( 904חלק)

טיילת
כיכר עירונית
דרך

מד23/

( 907חלק)

דרך

5640
5884

מד1/23/
מד23/

( 908חלק)
( 912חלק)

דרך
דרך
דרך

5883
5640
5640

מד23/
מד23/
מד23/

( 916חלק)
( 917חלק)
( 918חלק)

דרך
דרך

5640
5640

שטח (בדונם)
0.894

( 18לשעבר גוש  5640ח"ח )2

0.183
0.075
0.379
0.634
1.169
0.184
3.668
6.607
3.674
1.941
2.254
4.957
36.776

0.214
0.582
0.340
0.334
0.364

* חלקות בשלמות.
כ"ד באלול התשע"ו ( 27בספטמבר )2016
					
(חמ )3-4
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חיים ביבס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מודיעין

ילקוט הפרסומים  ,7382י"ט בחשוון התשע"ז20.11.2016 ,

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 63965-09-16

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 70995-09-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת טרסות נוי בע"מ (בפירוק זמני) ,ח"פ
,51-454663-9

המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.

והמבקש :עו"ד אמיר פלמור  -בתוקף תפקידו כמנהל זמני
של החברה ,מרח' דרך בן גוריון ( 1מגדל ב.ס.ר  ,2קומה  ,)25בני
ברק  ,51201טל'  ,03-3730630פקס' .03-3730650

ובעניין פירוק עמותת ברידג' אינתרנשיונאל ,ע"ר ,58-040326-9

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.9.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.12.2016בשעה .10.45
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
.18.12.2016
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 .18.12.2016
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.9.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.2.2017בשעה .9.15
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .9.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אמיר פלמר ,עו"ד
המפרק הזמני
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 38589-05-16

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 70959-09-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נוף בוסתנים בע"מ (בפירוק זמני),
ח"פ ( 51-356425-2לשעבר אודר צפון להנדסה ובניין (אר-קר)
בע"מ).
והמבקש :עו"ד אמיר פלמר  -בתוקף תפקידו כמנהל זמני
של החברה ,מרח' דרך בן גוריון ( 1מגדל ב.ס.ר  ,2קומה  ,)25בני
ברק  ,51201טל'  ,03-3730630פקס' .03-3730650
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.9.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.2.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .9.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אמיר פלמר ,עו"ד
המפרק הזמני

ילקוט הפרסומים  ,7382י"ט בחשוון התשע"ז20.11.2016 ,

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ערב אספרסו בע"מ ,ח"פ 51-318003-
 ,4ת"ד  ,625ג'ת המשולש .30091
והמבקש :עתאמנה עאדל ,ע"י ב"כ עו"ד ראאד ותד ,רישיון
מס'  ,21942ו/או עו"ד ראאד אובומוך ו/או עו"ד מראם עומר
ו/או עו"ד וסים גרה ו/או עו"ד וסים עומר ,ת"ד  ,362בקה
אלגרבייה  ,30100טל'  ,04-6281295/6פקס' .04-6281297
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.10.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  20.2.2017בשעה .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 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
.10.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ראאד אבומוך ,עו"ד
בא כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 39353-06-16
פר"ק 31672-10-16

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת  Demir Properties Incבע"מ,
והמבקש :עופר גנזי ,ע"י ב"כ עו"ד גדיאל בלושטיין,
ממשרד עו"ד בלושטיין בר–קהן ,ציגלנאוב ,מגדלי עזריאלי ,5
המגדל המרובע ,קומה  ,26תל אביב .6702501
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.6.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.12.2016בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור 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
.1.12.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גדיאל בלושטיין ,עו"ד
בא כוח המבקש

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ג.ע .פרימה לתעשיות ומסחר בע"מ,
ח"פ  ,51-369504-9ת"ד  ,625ג'ת המשולש .30091
והמבקש :ג'סאר ג'מילה ,ע"י ב"כ עו"ד ראאד ותד ,רישיון
מס'  21942ו/או עו"ד ראאד אובומוך ו/או עו"ד מראם עומר
ו/או עו"ד וסים גרה ו/או עו"ד וסים עומר ,ת"ד  ,362בקה
אלגרבייה  ,30100טל'  ,04-6281295/6פקס' .04-6281297
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.10.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  20.2.2017בשעה .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 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
.10.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ראאד אבומוך ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 49479-06-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סני שירותי תברואה ( )1999בע"מ ,ח"פ
,51-277415-9
והמבקש ,GHEBRESLASIE ASIE THESHEME :ע"י
ב"כ עו"ד חן דיין שלום ,מרח' י"ל פרץ  ,8תל אביב .6685308
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.6.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.1.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.2.12.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חן דיין שלום ,עו"ד
בא כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 34190-10-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ברכת רפאל בע"מ ,ח"פ ,51-415876-5
והמבקש :סיבהטו קיפלום סרקה ,דרכון מס' ,4628/84529
ע"י ב"כ עו"ד אברהם סרוסי ו/או צליל אשכנזי ואח' ,מרח'
קרליבך  ,12תל אביב  ,6473001טל'  ,077-5150116פקס' 077-
 ,5150118דוא"ל .info@ds-adv.com
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.10.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  1.1.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.25.12.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אברהם סרוסי ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,7382י"ט בחשוון התשע"ז20.11.2016 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 31822-10-16

פר"ק 11849-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת לי ש.ק.א.ל בע"מ ,ח"פ ,51-515752-7
והמבקשים :שוסטר ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד שמעון אלון ,מרח'
התקשורת  ,7ת"ד  ,15289אשדוד.

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פרימה תעשיות מזון בע"מ ,ח"פ
 ,51-422131-6ת"ד  ,625ג'ת המשולש .30091

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.11.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.1.2017בשעה .8.30

והמבקשים .1 :ראאדה חנדקלו .2 .מונדר אבו מוך.
 .3פאטמה שרפי .4 .תהאני קעדאן .5 .פכרי ותד .6 .ג'מילה גסאר,
ע"י ב"כ עו"ד ראאד ותד ,רישיון מס'  21942ו/או עו"ד ראאד
אובומוך ו/או עו"ד מראם עומר ו/או עו"ד וסים גרה ו/או עו"ד
וסים עומר ,ת"ד  ,362בקה אלגרבייה  ,30100טל' ,04-6281295/6
פקס' .04-6281297

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.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.10.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 20.2.2017בשעה .9.30

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .25.12.2016

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.

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

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .10.2.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ראאד אבומוך ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 11966-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קוקרטי מדינה בע"מ ,ח"פ ,51-537457-7
והמבקשים :שוסטר ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד שמעון אלון ,מרח'
התקשורת  ,7ת"ד  ,15289אשדוד.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.11.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.1.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .25.12.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שמעון אלון ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 58231-05-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.ג .אחים גאלי יזום עבודות עפר ופיתוח
בע"מ ,ח"פ ,51-440261-9
והמבקשת :אוקסנה סגל ,ע"י ב"כ עו"ד דוד פרוכט ,מרח'
הרצל  ,182רחובות ,טל'  ,08-9478051פקס' .08-9409520
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.5.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.12.2016בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .10.12.2016
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דוד פרוכט ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,7382י"ט בחשוון התשע"ז20.11.2016 ,
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 14273-10-16

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

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

עטאף רושרוש ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ובעניין פירוק חברת ט.פ.נ אלקטרוניקה בע"מ ,ח"פ
,51-235383-0
והמבקשים :נתן טרטר ופנינה טרטר ,ע"י ב"כ עו"ד גיא
הרשקוביץ ,מרח' החשמונאים  ,100תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.10.2016הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.12.2016בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .5.12.2016
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 .28.11.2016
גיא הרשקוביץ ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 34564-10-16

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 7456-11-16
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חן מחזור פסולת בניין בע"מ ,ח"פ
 ,51-386347-2מרח' הורדים  ,64אשקלון .78435
והמבקשים ,GEBREMARIAM TSAGAY .1 :דרכון מס'
 ,HAIL W BERHE .2 .84650דרכון מס' SELTENE .3 .90576
 ,BERHEדרכון מס'  ,OKOVIT GAVRIYOT .4 .93380דרכון מס'
 ,84222ע"י ב"כ עו"ד מסארווה האשם ו/או עו"ד מוחמד סואלחה,
ת"ד  ,778כפר קרע  ,30075טל'  ,04-6356455פקס' .04-6355583
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.11.2016הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 23.2.2017בשעה .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.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מסארווה האשם ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ים שירותי קרקע ועיבוד בע"מ ,ח"פ
,51-477145-0
והמבקשים .1 :מאהר הנטש .2 .נזמיה ריחאן .3 .יאסין
עודה .4 .חירי אלאשקר .5 .באסם חמד .6 .חאזם אלאשקר.
 .7היתם משה .8 .אבתהאג חמידי .9 .נדים חמידי .10 .קיס משה.
 .11אסעד חמד .12 .אמיר נאיפה .13 .פואד גיתאוי .14 .ראמי
מהדאוי .15 .סמר עתילי .16 .מוחמד חמידי ,ע"י ב"כ עו"ד עטאף
רושרוש ,רישיון מס'  ,41546ו/או עו"ד נור סיאגה ,ת"ד  ,270כפר
מגאר  ,20128טל'  ,04-6778540פקס' .04-6778541
נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 12.1.2017
בשעה .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 משעה 10.00
ביום .22.12.2016
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :הר ועמק גידול עגלים  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006115-0 :
המען :ד"נ עין השופט.
תאריך רישום :כ"ה בתשרי התשע"ז ( 27באוקטובר .)2016
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :ספסופה קהילתית  -אגודה שיתופית
להתיישבות קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57-006116-8 :
המען :ספסופה ,ד"נ מרום הגליל .13875
תאריך רישום :כ"ה בתשרי התשע"ז ( 27באוקטובר .)2016
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סוג ראשי :חקלאות.

 7פרסיז'ן בע"מ

סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.

(ח"פ )51-529818-0
(בפירוק מרצון)

כ"ה בתשרי התשע"ז ( 27באוקטובר )2016
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודות שיתופיות
( )1הואיל וביום  31.12.2007ניתן צו לפירוק האגודה בית
משותף לפועלי עיריית תל אביב אגודה שיתופית בע"מ,
מס' אגודה  ,57-000212-1וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,5773התשס"ח ,עמ'  ,1816והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,8.11.2016ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )2הואיל וביום  28.1.2014ניתן צו לפירוק האגודה בית הספר
סולם צור  -אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-002282-2וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,6756
התשע"ד ,עמ'  ,3846והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,3.11.2016ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.

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  ,7.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דן פיילר ,מרח' אבא הלל  ,16רמת גן ,טל'  ,03-6103996למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,9.3.2017בשעה
 ,11.00אצל מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ,עורכי דין ,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.
דן פיילר ,עו"ד ,מפרק

סלע רם השרון בע"מ

ב' בחשוון התשע"ז ( 3בנובמבר )2016
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
תשליב יעוץ וניהול בע"מ
(ח"פ )51-451933-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,2.11.2016התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי בישט ,מרח'
אמסטרדם  ,1תל אביב ,טל'  ,054-4359904למפרק 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  ,5.3.2017בשעה
 ,16.00אצל 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.
רמי בישט ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7382י"ט בחשוון התשע"ז20.11.2016 ,

(ח"פ )51-475802-8
(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  ,14.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה
גרוס ,מרח' בגין  ,5/3יהוד  ,5647803טל'  ,052-2314484למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.3.2017
בשעה  ,14.00אצל 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.
צביקה גרוס ,מפרק

הדוור המחייך בע"מ
(ח"פ )51-459247-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דורון שטרן ,מרח' קרן היסוד  ,38ירושלים  ,92149טל' ,02-6511919
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 ,23.3.2017
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.5.2017
בשעה  ,11.30אצל משרדי החברה ,רח' קריית המדע  ,11ירושלים,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אורי בנקי ,עו"ד ,מפרק

לדארט בע"מ
(ח"פ )51-373411-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

דורון שטרן ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,22.12.2016בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' קשת ,99
ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

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

ליאור לזר ,מפרק

הושיע ימינך
(ח"פ )51-512570-6
(בפירוק מרצון)

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 ,9.11.2016
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
דני בן–חור ,מרח' ר' מאיר בעל הנס  ,46באר יעקב ,טל' ,050-4149263
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  ,5.4.2017אצל
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.
דני בן–חור ,מפרק

י.ד .ברזאני מוהליבר בע"מ
(ח"פ )51-390497-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.11.2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורי בנקי ,מרח' אברבנאל  ,21ירושלים ,טל'  ,02-5669629למפרק
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.
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ספוטלס פ.א.מ .בע"מ
(ח"פ )51-527104-7
(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  ,22.12.2016בשעה  ,12.00אצל עו"ד רויטל בן אור ,רח'
אריה רגב  ,5נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאב מונטקיו ,מפרק

גדי הרצליך יהלומים בע"מ
(ח"פ )51-218050-6
(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  ,25.12.2016בשעה  ,17.00במשרדי המפרקת ,רח'
הארבעה  ,24קומה  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צפורה הרצליך ,עו"ד ,מפרקת

רמי תעשיות קרמיקה ( )1991בע"מ
(ח"פ )52-004396-9
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,7382י"ט בחשוון התשע"ז20.11.2016 ,

הנ"ל תתכנס ביום  ,26.12.2016בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
"Les Miroirs", 18 avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie,France.
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שיר דיין ,עו"ד ,מפרקת

שניר  -סייג תכנון ובניה בע"מ
(ח"פ )51-224022-7

הנ"ל תתכנס ביום  ,2.1.2017בשעה  ,17.30במשרדי המפרק ,רח'
יוספטל  ,3בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף שוישה ,מפרק

שחר חדש השקעות ( )2008בע"מ
(ח"פ )51-410422-3
(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  ,28.12.2016בשעה  ,14.00במשרדי המפרק ,רח'
הברזל  ,34כניסה א' ,קומה ב' ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי שטרק ,רו"ח ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.1.2017בשעה  ,13.00במשרדי א .זהר ושות' ,רח'
טיומקין  ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן פרידריך ,מפרק

אלומיי חיפושי נפט וגז בע"מ

רשף נס בע"מ

(ח"פ )51-458956-3

(ח"פ )51-348909-6

(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  ,30.12.2016בשעה  ,16.00במשרד שבלת ושות' ,עורכי
דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב  ,6423806לשם 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  ,8.1.2017בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
שד' רוטשילד  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן פרידריך ,מפרק

אפי כץ ,מפרק

כרמל את רפי השקעות בע"מ
(ח"פ )51-222011-2
(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  ,2.1.2017במשרד המפרק ,רח' התעשייה  ,16נשר ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

בדי גל
(ח"פ )51-265741-2
(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  ,10.1.2017בשעה  ,12.00אצל עו"ד גינדי כספי ,רח'
רוטשילד  ,15ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליזה גרין ,מפרקת

זאב שטרן ,רו"ח ,מפרק

אל שי אאוט סורסינג בע"מ
(ח"פ )51-351264-0
(בפירוק מרצון)

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

ילקוט הפרסומים  ,7382י"ט בחשוון התשע"ז20.11.2016 ,

פאבלישר טי.וי .בע"מ
(ח"פ )51-525707-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.1.2017בשעה  ,10.00במשרדי עו"ד דנה פליקר ,רח'

895

דובנוב  ,10תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נתנאל זליג ,מפרק

גלייד אינוביישנס בע"מ
(ח"פ )51-375616-3
(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  ,19.1.2017בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' דרך
היסמין  ,159בית נחמיה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר ארליך ,עו"ד ,מפרק

החברה לפיתוח אזור קטיף בע"מ
(ח"פ )51-086709-6
(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  ,5.2.2017בשעה  ,11.00במשרדי רואי חשבון
הר נוי בניטה ,רח' הסיבים  ,13קומה  ,1פתח תקווה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מאיר הר נוי ,רו"ח ,מפרק

נווה קטיף קייט ונופש בע"מ
(ח"פ )51-099889-1
(בפירוק מרצון)

ד"ר שמי הטמן מומחה לרפואת ילדים
(ח"פ )51-326966-2
(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  ,22.2.2017בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' שוהם ,5
רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אהרון צייכנר ,רו"ח ,מפרק

הראל מנהטן לקסינגטון  285בע"מ
(ח"פ )51-491271-6
(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  ,20.12.2016בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח' אבא
הלל  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית שטילמן ,עו"ד ,מפרקת

מעון משפחת מ לימון בע"מ
(ח"פ )51-032538-4
(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  ,20.12.2016בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' ויצמן
 ,51תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר דנוס ,עו"ד ,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  ,5.2.2017בשעה  ,11.00במשרדי רואי חשבון
הר נוי בניטה ,רח' הסיבים  ,13קומה  ,1פתח תקווה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מאיר הר נוי ,רו"ח ,מפרק
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ברנט משה יהלומים בע"מ
(ח"פ )51-404541-8
(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  ,1.6.2015התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,7382י"ט בחשוון התשע"ז20.11.2016 ,

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף
אלקוני ,מרח' אבא הלל  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

של דן שיינפלד ,מרח' שד"ל  ,3מגדל אלרוב ,קומה ( 22אצל חב'
ס.ט.ב .החזקות) תל אביב  ,6578610למפרק 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.

דן שיינפלד ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.12.2016
בשעה  ,9.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אסף אלקוני ,עו"ד ,מפרק

עמותת מוקדים חברתיים
(ע"ר )58-037153-2

משה אטיאס ובניו  2015בע"מ
(ח"פ )51-521990-5

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.10.2016התקבלה החלטה במניין
חוקי להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את
מינויו של המפרק.
משה אטיאס ,מפרק

לויתן אנרגיה (ישראל) בע"מ

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

(ח"פ )51-384138-7

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,30.8.2016התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את עו"ד שמחה דן רוטמן ,מרח' הלל  ,18ירושלים,
למפרק העמותה.

(בפירוק מרצון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
שמחה דן רוטמן ,עו"ד ,מפרק

סלע הגולן לבנייה ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-494115-2

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון והסרת מינוי המפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,1.9.2016התקבלה החלטה במניין חוקי,
להפסיק את הליכי פירוק החברה הנ"ל ולהסיר את מינויו של
המפרק אבוג'בל אבולח'יר ,ממגדל שמס.

הודעה על ביטול החלטה על פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה כהלכה ביום  ,26.10.2016התקבלה
החלטה מיוחדת לבטל את ההחלטה מיום  15.3.2014על פירוק
החברה מרצון ומינוי מפרק.
יעקב לוי ,עו"ד ,מפרק

נשאת שלבאיה ( )2005בע"מ
(ח"פ )51-369662-5
הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון והסרת מינוי המפרק
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,31.10.2016התקבלו החלטות במניין חוקי
להפסיק מיד את הליכי פירוק החברה להסיר את מינויו של
המפרק וכל סמכות שקנה המפרק מעצם מינויו ,מוסרת ,וכן
לבטל החלטה קודמת של האסיפה הכללית ל"פירוק מרצון של
החברה ולמינוי מפרק חברה".
שלבאיה נשאת ,יו"ר הדירקטוריון

אבוג'בל אבולח'יר ,עו"ד ,מפרק

רובי נדל"ן
דו שיינפלד שירותי ייעוץ בע"מ

(ש"מ )55-026845-2

(ח"פ )51-422254-6

הודעה על שינוי בהרכב השותפים בשותפות

(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון וביטול מינוי המפרק
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  ,19.10.2016התקבלה
החלטה לבטל החלטה קודמת לפרק את החברה מרצון ,לסיים
את הליך הפירוק מרצון שבו החלה החברה ,ולבטל את מינויו

ילקוט הפרסומים  ,7382י"ט בחשוון התשע"ז20.11.2016 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,9.10.2016
העבירו השותפים המוגבלים אילן רובינשטיין ,גרשון שפירא
ואנדרו אדם מסטל ,את חלקם בשותפות ל–א.ר .דאלן ייעוץ
בע"מ ,ח"פ  ,51-553079-8אם .איי .סי .סי  -מתכות ייעוץ
בינלאומי בע"מ ,ח"פ  ,51-432329-4ו–דאגאב החזקות בע"מ,
ח"פ  ,51-552628-3בהתאמה.
אנדרו אדם מסטל
אילן רובינשטיין
מורשי חתימה מטעם השותף הכללי
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שדה נחמיה  -אנלייט

(ש"מ )55-026916-1

(ש"מ )55-023876-0

הודעה על שינוי בהרכב השותפים בשותפות

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות המוגבלת

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,9.10.2016
העבירו השותפים המוגבלים אילן רובינשטיין ,גרשון שפירא
ואנדרו אדם מסטל ,את חלקם בשותפות ל–א.ר .דאלן ייעוץ
בע"מ ,ח"פ  ,51-553079-8אם .איי .סי .סי  -מתכות ייעוץ
בינלאומי בע"מ ,ח"פ  ,51-432329-4ו–דאגאב החזקות בע"מ,
ח"פ  ,51-552628-3בהתאמה.
אנדרו אדם מסטל
אילן רובינשטיין
מורשי חתימה מטעם השותף הכללי

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,11.9.2016
העביר אנרגיות שדה נחמיה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,
מ"ר  ,57-005348-8את מלוא זכויותיו בשותפות לשותף המוגבל
הקיים ,אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ,ח"צ .52-004114-6
נועה בית דגן ,עו"ד
באת כוח השותפות

ת.ש.י .דליה בכורה
(ש"מ )55-024689-6

רובי נדל"ן 4

הודעה בדבר שינוי בהרכב השותפים המוגבלים

(ש"מ )55-027042-5

הודעה על שינוי בהרכב השותפים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,9.10.2016
העבירו השותפים המוגבלים אילן רובינשטיין ,גרשון שפירא
ואנדרו אדם מסטל ,את חלקם בשותפות ל–א.ר .דאלן ייעוץ
בע"מ ,ח"פ  51-553079-8אם .איי .סי .סי  -מתכות ייעוץ
בינלאומי בע"מ ,ח"פ  ,51-432329-4ו–דאגאב החזקות בע"מ,
ח"פ  ,51-552628-3בהתאמה.
אנדרו אדם מסטל
אילן רובינשטיין
מורשי חתימה מטעם השותף הכללי

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום  ,1.10.2016פרש
מהשותפות השותף המוגבל הראל גמל והשתלמות בע"מ ,ח"פ
 ,51-220520-4מדרך אבא הלל סילבר  ,3רמת גן .5252202
ירון קסטנבאום
יהודה רוה
דירקטורים

ת.ש.י .דרך הים התפלה
(ש"מ )55-025594-7

הודעה בדבר שינוי בהרכב השותפים המוגבלים
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום  ,1.10.2016פרש
מהשותפות השותף המוגבל ,הראל גמל והשתלמות בע"מ ,ח"פ
 ,51-220520-4מדרך אבא הלל סילבר  ,3רמת גן .5252202

רובי נדל"ן 5
(ש"מ )55-027041-7

הודעה על שינוי בהרכב השותפים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,9.10.2016
העבירו השותפים המוגבלים אילן רובינשטיין ,גרשון שפירא
ואנדרו אדם מסטל ,את חלקם בשותפות ל–א.ר .דאלן ייעוץ
בע"מ ,ח"פ  ,51-553079-8אם .איי .סי .סי  -מתכות ייעוץ
בינלאומי בע"מ ,ח"פ  ,51-432329-4ו–דאגאב החזקות בע"מ,
ח"פ  ,51-552628-3בהתאמה.
אנדרו אדם מסטל
אילן רובינשטיין
מורשי חתימה מטעם השותף הכללי

ירון קסטנבאום
יהודה רוה
דירקטורים

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 40830-11-15
שם החייב :אדהם חביבאללה.
שם הנאמן ומענו :עו"ד מרדכי מיכאלי ,מדרך מנחם בגין ,23
תל אביב.
סוג הדיבידנד :נושים בדין רגיל.

רובי אקוויטי

אחוז הדיבידנד 100% :דיבידנד לנושים בדין רגיל.

(ש"מ )55-026917-9

מרדכי מיכאלי ,עו"ד ,נאמן

הודעה על שינוי בהרכב השותפים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,9.10.2016
העבירו השותפים המוגבלים אילן רובינשטיין ,גרשון שפירא
ואנדרו אדם מסטל ,את חלקם בשותפות ל–א.ר .דאלן ייעוץ
בע"מ ,ח"פ  ,51-553079-8אם .איי .סי .סי  -מתכות ייעוץ
בינלאומי בע"מ ,ח"פ  ,51-432329-4ו–דאגאב החזקות בע"מ,
ח"פ  ,51-552628-3בהתאמה.
אנדרו אדם מסטל
אילן רובינשטיין
מורשי חתימה מטעם השותף הכללי
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