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 11655-15-51ק "תיק פר                מרכז –בלוד בבית המשפט המחוזי 
 5511-פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג :בעניין

 151156115חושן סטון טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. ובעניין פירוק חברת 
 . שרון פורת בארי,5והמבקשות: 

 . מיכל קרולינה לב יהושע 2
הרצליה, בניין לב  2בן גוריון  'רחמ  ע"י ב"כ עו"ד צבי פורת    
 ,הרצליה11העיר משרד     

 ידי בית המשפט-בקשה לפירוק חברה על
הוגשה בקשה לבית המשפט  15.1.2151נמסרת בזה הודעה, כי ביום 

לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק  מרכז-לודהמחוזי ב
-כב' השופטת ע. וינברג תישמע בפני בית המשפט היושב בדין זו

 .1:11בשעה    21.55.51ביום  נוטוביץ, 
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו 

רשאי להופיע בשעת הבירור,אם  בעניין הבקשה או להתנגד לכך,
הודעה  תבעצמו או באמצעות עורך הדין שלו,לאחר שימסור למבקש

 על רצונו זה.
,או לשלחה בדואר, באופן שתגיע ותמבקשאת ההודעה יש למסור ל

לנושה  55.55.51. ביום 52:11משעה אוחר לפי המען הנ"ל לא י ידהןל
, תמורת תשלום, העתק ימסרו המבקשותאו למשתתף שיבקש זאת, 

 , עו"דצבי פורת                                             מבקשת הפירוק.
 ותבא כוח המבקש

הודעה לקהל הצרכנים
דנשר )1963( בע"מ )"דנשר"( מבקשת ליידע את קהל צרכניה, כי בחלק 
טעם  במיקרוגל  פופקורן  להכנת  תירס  גרעיני   – פופסטאר  ממוצרי 
תאריך  בעלי  חמאה,  שומן  טבעי/מופחת  שומן  חמאה/טבעי/מופחת 
אחרון לשימוש: 4.12.2019, 28.12.2019, 14.2.2020, 23.2.2020, 7.3.2020, 
 ,4.5.2020  ,25.4.2020  ,21.3.2020  ,20.3.2020  ,13.3.2020  ,23.3.2020

3.5.2020, 22.11.2019. יצרן אי.אס.טי. פופקורן אל.טי.די. בולגריה.
רמי  המותג  תחת  במיקרוגל  להכנה  הפופקורן  ממוצרי  בחלק  וכן 
 ,19.12.2019 לשימוש:  אחרון  תאריך  בעלי  טבעי/חמאה,  בטעמים  לוי 

 ,26.2.2020 ,13.3.2020
יצרן אי.אס.טי. פופקורן אל.טי.די. בולגריה, נמצא חשש כי רכיב השמן 
לא  וטעם  לריח  להוביל  ואף  תקין,  בלתי  להיות  עלול  במוצר  המצוי 

אופייניים למוצר בעת חימום המוצר.  
כמשנה זהירות החליטה החברה לפעול לאיסוף המוצר הנ"ל מנקודות 

המכירה. 
הצרכנים מתבקשים שלא לצרוך את המוצר. 

שירות  למוקד  לפנות  מוזמן  המוצר,  את  להחזיר  המעוניין  צרכן  כל 
וקבלת  03-9020333 לשם החזרת המוצר  הלקוחות של דנשר בטל' 

מוצר חלופי אחר מהמוצרים לעיל.
המוקד זמין בימים א' - ה' בין – בין השעות 8:30-16:30.

אנו מתנצלים על חוסר הנוחות ומודים לצרכנים על שיתוף הפעולה.
כתמיד, אנו פועלים ונמשיך לפעול כדי להבטיח ללקוחותינו שביעות 

רצון מלאה ממגוון מוצרינו.
דנשר )1963( בע"מ

מכרז פומבי לקבלת שירותי רישום ועריכת פרוטוקולים 
לישיבות הדירקטוריון וועדותיו

)INGL/TENDER/2018/22( )"המכרז"(
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות 

במסגרת המכרז ליום 31.10.2018 בשעה 12:00.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרן ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות ולדיווחים המיידיים.

  פסגות קרנות נאמנות בע"מ
  הודעה על שינוי שמות של קרנות שונות

-, ובהתאם להוראת רשות ניירות ערך למנהלי קרנות ולנאמנים בדבר עקרונות וכללים לקביעת שם קרן הננו להודיעכם כי ב2017-), התשע"ז28בעקבות כניסתו לתוקף של חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 
  כמפורט להלן:שונות, וזאת שינוי בשמות קרנות יחול  25.10.18

  שם הקרן באנגלית חדש  שם קרן בעברית חדש  שם קרן באנגלית נוכחי  שם קרן בעברית נוכחי  מס' בורסה
5113071 PTF )00 תל בונד שקלי (PTF (00) Shekel Unlinked Tel BondPTF )00תל בונד שקלי (PTF (00) Tel Bond-Shekel 
5120563 PTF )00תל בונד ריבית משתנה (PTF (00) Tel Bond Floating InterestPTF )00תל בונד ריבית משתנה (  PTF (00) Tel Bond - Floating

5123930 PTF )00אינדקס קונצרני עם רכיב בטוחה (!)(
PTF (00)(!) Index Corporate with 
Collateral Component  

PTF )00 עם רכיב  אג"ח)(!) אינדקס
PTFבטוחה (00)(!) Index Collateral Bonds 

5122478 PTF )00 אינדקס ( AA  ומעלה מאוזןPTF (00) Index AA and up BalancedPTF )00 אינדקס ( AA מאוזן ומעלהPTF (00) Index AA & up Balanced
  

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965 מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אילת
מבנה  התכנית:  שם   602-0187096 מס':  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  הודעה 
צמוד קרקע במגרש 365 שכ' שחמון רובע 6, אילת. גרסת התכנית: הוראות-14 
והבניה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת  תשריט-8. 
איחוד   602-0187096 מס':  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965, 
ניתן להוציא  והרשאות: תכנית שמכוחה  בניה  וחלוקה. התרי  וחלוקה: ללא איחוד 
היתרים או הרשאות המתיחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית שינוי 
ישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   .214  /03  /2 שינוי   ,417 2/מק/ 
אילת רחוב: דרך הבשמים. גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 40129 חלקות במלואן: 4. 
מגורים  מבנה  התכנית:  מטרת   .383500:Y קואורדינטה   193560:X קואורדינטה 
זכויות  תוספת   .1 התכנית:   הוראות  עיקרי  ה0.00.  מעל  קומות   2 קרקע,  צמוד 
חניה  תותר   .2 מ"ר.   265 עיקרי  סה"כ   תוספת,  מ"ר   85 מוצע  180מ"ר,  :מאושר 
יותר שימוש בגג החניה: בניית מצללה ומרפסת   .3  .0 בנין  בתחום המגרש עד קו 
4. תותר בניית בריכה וחדר מכונות - בקו בנין    .0 - בתחום קווי הבניין - עד לקו 
1.0 מ' מקו מגרש. 5. שינוי קו בניין נקודתי למצללה כשמצוין בתשריט. הודעה על 
הפרסומים  ובילקוט   15/10/2015 בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת 
נמצאת  האמורה  התכנית   .02/07/2015 בתאריך   ,7074 עמוד  התשעה,   ,7069
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 
חטיבת  אילת,  ובניה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:  וכן   .08-6263795 טלפון: 
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות  1 אילת  טלפון:08-6367114,  הנגב 
התכנון   מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.iplan.gov.il
 דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 מרחב תכנון מקומי נהריה
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 210-0603191 נמסרת בזו הודעה בהתאם 
לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף 
תכנית  מופקדת  צפון,  מחוז  ובניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  נהריה,  ולבניה 
מפורטת מספר 210-0603191 המהווה שינוי לתכניות הבאות: שינוי לתוכנית ג/10715, 
ג/במ/103.   תכנית  להוראות  כפופה  ג/8805  לתוכנית  שינוי  ג/6263,  לתוכנית  שינוי 
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:  רשות מקומית: נהריה, רח' סולד 26. גושים/חלקות 
היא  התוכנית  התכנית:  הוראות  עיקרי  שלם.    20 עד:   20 חלקה:   18171 גוש:  לתכנית: 
62 א)א(14  10% מ"ר לפי סעיף  תשתית תכנונית להגדלת כל הדירות בבניין. - תוספת 
שהותר. הגדלת התכסית מ- 35% ל- 40% לפי סעיף 62א)א(9. כל המעונין רשאי לעיין 
בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל המעונין בקרקע, 
לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
יום ממועד פירסומה של ההודעה   60 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  ע"פ סעיף 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, שד' הגעתון 
המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9879891 טלפון:  נהריה,   19
103)א(  לסעיף  בהתאם   )04-6508508 טלפון:  עלית,  נצרת  הממשלה  קרית  )כתובת: 
לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב בפרוט הנמקות 
התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי 

והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989. 
מר ג'קי סבג יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

נהריה, 04/10/2018 כ"ה תשרי תשע"ט

הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות
הודעה לפי סעיף 27 לתמ"א 38, חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, להלן התכנית, 
לבנייה/ בקשה  המקומית(  הועדה  )להלן  קריות  ובניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה 
 11555 20183092 בגוש:  372018 מס' בקשה:  38. תיק בנין:  חיזוק מבנה ע"פ תמ"א 
חלקה: 88  רחוב: דרך עכו 70, קריית ביאליק. שם מבקש: מרדכי י. שמשינס בע"מ. מהות 
הבקשה: הקמת מבנה מגורים במסגרת תמ"א 38  בן 6 קומות מעל קומת עמודים - 16 
יח"ד. מבנה קיים יהרס. ההקלות המבוקשות: הוספת 3 קומות 321.88 מ"ר, 8 יח"ד מעבר 
למותר עפ"י תמ"א 38.  חריגה של 1.2 מ' מקו בנין קדמי עבור גזוזטראות הנמצאות 2.5 
מ-  יותר  האמור  לקו  מעבר  בולטות  ואינן  הסופיים  הקרקע  פני  מפלס  מעל  לפחות  מ' 
עליונה  קומה  תכסית  יותר.  הקטנה  הבליטה  לפי  הכל  הקדמי,  מהמרווח   40% או  מ'   2
38. כל המעונין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה  50% כנדרש בתמ"א  55% במקום 
המקומית קריות, במקום בימים שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל הרואה עצמו 
נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה 
זו לועדה המקומית לתכנון ובניה קריות. התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף 

מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב, יוסי אזריאל יו"ר הועדה

עובדים רק בשבילך

עובדים בשבילך בתחקירים, בכתבות עומק, בשוק ההון, בנדל"ן, 
בהיי־טק, בפיננסים, בכלים שימושיים, במדריכי צרכנות נבונה 

ובמגוון תחומים נוספים.

* מנויי המהדורה היומית של הארץ, נהנים גם מכל התכנים של אתר הארץ-חינם.

מנויי המהדורה היומית של הארץ ו-
, חינם* נהנים מכל התכנים של אתר 

bit.ly/htz-entitle :למימוש הזכאות

? מנויים להארץ ו-
 אנחנו עובדים בשבילכם, 

גם באינטרנט!

03-5634616/9
lawhtz@haaretz.co.il

הודעות בדבר
03-5634616חוק תכנון ובניה

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו
'נדל"ן דה מרקר - המחלקה המסחרית'

ועקבו אחר המתפתח בשוק הנדל"ן

 | יום רביעי ט"ו בחשון תשע"ט 24.10.2018 


