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הודעה על הסמכת פקחים מסייעים
לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח 
העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011 
המקומיות  הרשויות  לבקשת  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן 
ביום  הסמכתי  הפנים,  שר  ובהסכמת  ב'  בטור   המפורטות 
)18 בדצמבר 2018( את הפקחים העירוניים  י' בטבת התשע"ט 
נתונות  שיהיו  מסייעים  לפקחים  להלן  מפורטים  ששמותיהם 
להם הסמכויות לפי סעיף 13 לחוק, לשם סיוע למשטרת ישראל 

בפעולות למניעת אלימות:

טור א'
שם

טור ב'
)רשות מקומית(

גן יבנהשרון אלכסנדר אבטה

גן יבנהאירנה סרובסקי

גן יבנהעומר משעלי

גן יבנהאביחי עמר

גן יבנהסער בייסברג

גן יבנהאיילה ג'ורנו

מודיעיןיוני טוביץ

מודיעיןדין דולב רוזן

רחובותאלמנך אסמרה

טירת הכרמלשמעון עשור

מגדל העמקשרה יעקב

מגדל העמקואסים שפי

מגדל העמקמרדכי אזולאי

פתח תקווהאלון אדוארד

מעלות תרשיחאעבדאללה רבאח

מעלות תרשיחאעמית ביטון

מעלות תרשיחאשי תומא

מעלות תרשיחאודים ארטיונוב

מעלות תרשיחאנעים דאווד

רמת גןסמיון יצחקי

רמת גןבוגדן פדרנקו

אור עקיבאפלג מסורי

אור עקיבאתומר כהן

רמלהפלי בן שבת

ראש העיןאוריאל לוי

טור א'
שם

טור ב'
)רשות מקומית(

רחובותיבין טופחי

רחובותזיו עמר בן חמו

רחובותסיגל צור

קריית ביאליקאליסה אבלסביץ

קריית ביאליקרקאן נבואני

קריית ביאליקדוד צורני

בני ברקדוד הירש

שדרותאלעד בוהדנה

שדרותאסף בלחסן

רעננהרותם גורן

ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד מקבלי הסמכויות משמשים 
בתפקידם.

י' בטבת התשע"ט )18 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4343-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

הודעה על אצילת סמכות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  כי בתוקף סמכותי  מודיע  אני 
בישראל את סמכותי  הממשלה1, אצלתי למנהל רשות המסים 
לפי סעיף 142)א()1( לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-21975, סעיף 
קנייה  מס  לחוק  29ב)א()1(  סעיף  המכס3,  לפקודת  231א2)א()1( 
)טובין ושירותים(, התשי"ב-41952, סעיף 234 לפקודת מס הכנסה 
]נוסח חדש[5, סעיף 105)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 
פיצויים,  וקרן  רכוש  מס  לחוק  50)א(  סעיף  התשכ"ג-61963, 
טבע,  ממשאבי  רווחים  מיסוי  לחוק   50 וסעיף  התשכ"א-71961, 
התשע"א-82011, לעניין סמכותי בסעיף 234 לפקודת מס הכנסה 

]נוסח חדש[.

הודעה על אצילת סמכויות שפורסמה בילקוט הפרסומים 
5418, התשס"ח, עמ' 3497 - בטלה.

ח' בשבט התשע"ט )14 בינואר 2019(
)חמ 3-17-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; התשע"ח, עמ' 256.  3

ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התשל"ו, עמ' 214.  4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  5

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  6

ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשמ"א, עמ' 200.  7

ס"ח התשע"א, עמ' 806.  8  
ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1
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הודעה על מינוי חבר ברשות ניירות ערך
לפי חוק רשות ניירות ערך, התשכ"ח-1968

ערך,  ניירות  לחוק  ו–)ד(  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחבר  לוברט  ברוך  את  מיניתי  כי  מודיע  אני  התשכ"ח-11968, 

ברשות ניירות ערך.

תוקף המינוי מיום ד' בשבט התשע"ט )10 בינואר 2019(.

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמ 3-84(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשמ"ח, עמ' 188.  1

מינוי וצו מיוחד
לפי פקודת האגודות השיתופיות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת האגודות השיתופיות1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את רותי לירז שפירא, לעוזרת רשם 
האגודות השיתופיות )להלן - הרשם(, ומקנה לה את סמכויות 

הרשם לעניין סעיפים 7, 9 ו–12 לפקודה.

צו זה יפקע מאליו ולא ייעשה בו שימוש עם סיום עבודתה 
של רותי לירז שפירא באגף לאיגוד שיתופי שבמשרד הכלכלה 

והתעשייה.

א' באדר א' התשע"ט )6 בפברואר 2019(
)חמ 3-983-ה1(     אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה  
חוקי א"י, כרך א', עמ' 336.  1

הסמכה
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

חופשי,  יבוא  לצו  2)ג()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ד-12014 )להלן - הצו(, אני מסמיך את מזל מימון, מרכזת 
בכירה )תעשייה( במינהל היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה 
יבוא  להתיר  המשרד,  עובדת  היא  עוד  כל  המשרד(,   - )להלן 
טובין ששר הכלכלה והתעשייה או עובדי משרדו או הרשויות 
המשויכות אליו, הם הרשות המוסמכת להתירו, כמפורט להלן:

להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה לצו בלא   )1(
הצגת רישיון יבוא;

להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה לצו בלא   )2(
המצאת אישור או עמידה בתנאים;

בתנאי  עמידה  בלא  בצו  המפורטים  טובין  יבוא  להתיר   )3(
סימון כאמור בסעיף 7)ד( לצו;

והכול למעט -

יבוא(,  )איסור  המכס  צו  לפי  אסור  ייבואם  אשר  טובין  )א( 
התשס"ה-22005;

יבוא טובין לטובת ייצוא; )ב( 

יבוא יהלומים ותכשיטים; )ג( 

יבוא לרשות הפלסטינית; )ד( 

פטור מהצגת אישור ת"ר בכמויות קטנות. )ה( 

תוקפה של הסמכה זו לשנה.

ב' בשבט התשע"ט )8 בינואר 2019(
)חמ 3-144-ה3(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

הודעה על הסמכה
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

"רשות מוסמכת" בסעיף  בתוקף סמכותי לפי ההגדרה של 
1 לצו יבוא חופשי, התשע"ד-12014, אני מודיע כי הסמכתי את 
המפורטים להלן לחברים בוועדה לחלוקת מכסות ליבוא בדים 
ידי  על  שהוסמכה  יבוא,  רישיון  הטעונים  ופקיסטן  מבנגלדש 

לרשות מוסמכת לעניין הצו האמור:

עוז כ"ץ - מנהל מינהל תעשיות - יושב ראש הוועדה;  )1(

לימור בן משה - נציגת מינהל סחר חוץ - חברה;  )2(

המלצת  פי  על  תעשיות  מינהל  נציגת   - ברמץ  ציפורה   )3(
מנהל מינהל תעשיות- חברה וממלאת מקום היושב ראש;

סמדר טייב - נציגת מינהל תעשיות על פי המלצת מנהל   )4(
מינהל תעשיות - חברה;

מיכאל חורי - נציג מינהל יבוא - חבר.\  )5(

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמ 3-552-ה2(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1

מינוי פקיד יערות
לפי פקודת היערות, 1926

 - )להלן  היערות1  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מתן  לעניין  יערות  לפקיד  ברנד,  דוד  את  ממנה  אני  הפקודה(, 

רישיונות לפי הפקודה, בכל הארץ.

 31( התש"ף  בטבת  ג'  יום  עד  חתימתו  מיום  המינוי  תוקף 
בדצמבר 2019( וכל עוד המורשה משמש במשרתו.

י"א בשבט התשע"ט )17 בינואר 2019(
)חמ 3-1385(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; ס"ח התשע"ב, עמ' 130.  1

 
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ה, עמ' 40.  2
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תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1268/2018

.215.11.2018

איסורד בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

מסווג4.

כאמור בהסכם5.

הסמכות בעניין סיום עבודה6.

.75.12.2018

15.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1269/2018

.215.11.2018

איסורד בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כאמור בסעיף ד'5.

תוספות שכר6.

.75.12.2018

.831.12.2019 - 15.11.2018

.1270/2018

.215.10.2018

חברת סטארקיסט פודו רבע"מ,3.
הסתדרות החדשה עובדי המזון והפרמצבטיקה

תעשיית מזון4.

כלל העובדים בטירת הכרמל5.

סיום עבודה בגלל סגירת המפעל6.

.75.12.2018

15.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1271/2018

.221.11.2018

חברת ג'וב פלייס בע"מ ח.פ 3,513546291.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

שמירה ואבטחה4.

כאמור בהסכם5.

הארכת הסכם מיום 21.6.16 שמספרו 6198/16.

.75.12.2018

21.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1272/2018

.212.11.2018

גת גבעת חיים אגודה שיתופית לתוצרת חקלאית 3.
בע"מ,

הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ
גידולים צמחיים4.
כלל העובדות בגת5.
תוספות שכר שונות6.
.75.12.2018
.830.4.2021 - 1.3.2018

.1273/2018

.214.11.2018

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.12.2018 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17051/2018

.218.11.2018

מרכז שלטון מקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז 3.
מועצות אזוריות בישראל,

הסתדרות החדשה / מהנדסים הנדסאים וטכנאים
מינהל מקומי4.
כאמור בהסכם5.
החלטת ועדת מעקב בענין הקצאת יתרת עלות 6.

הסכם מסגרת
.75.12.2018
18.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17052/2018

.221.11.2018

שלוש הערים הגדולות ת"א , חיפה , י-ם,3.
מרכז הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

סייעות רפואיות5.

תנאי שכר6.

.719.12.2018

21.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17053/2018

.221.11.2018

שלוש הערים הגדולות ת"א , חיפה , י-ם,3.
מרכז הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

מנהלנים בבתי ספר בניהול עצמי5.

אימוץ הודעה מס' 8/14 בענין תנאי שכר6.

.719.12.2018

21.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2018
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.
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.75.12.2018

.86.9.2021 - 6.9.2018

.1279/2018

.218.6.2018

נתיבי אוויר טורקיים בע"מ )טורק הבה יולרי אי. או(,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.77.10.2018

.831.12.2022 - 1.1.2018

.1280/2018

.210.7.2018

ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף

שירותי בריאות4.

רופאים כאמור בסעיף 56.

תנאי עבודה6.

.722.10.2018

10.7.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1281/2018

.225.10.2018

תהל מהנדסים ויועצים בע"מ תכנון המים לישראל,3.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

טיפול במים4.

עובדי דור א' ודור ב'5.

תוספת סעיף 56.5.17 להסכם מיום 631.12.14.

.75.12.2018

25.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1282/2018

.27.10.2018

תהל מהנדסים ויועצים בע"מ תכנון המים לישראל,3.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

טיפול במים4.

כלל העובדים5.

הארכת הסכם מיום 631.12.14.

.75.12.2018

7.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1283/2018

.212.11.2018

מטרנה תעשיות שותפות מוגבלת,3.
הסתדרות החדשה מרחב חדרה

ייצור מזון4.

כאמור בהגדרות ההסכם5.

תוספות שכר6.

.72.12.2018

12.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1284/2018

.214.10.2018

המכללה האקדמית עמק יזרעאל,3.
כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

עובד 51.

הארכת תקופת העסקה זמנית6.

.75.12.2018

14.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1274/2018

.222.10.2018

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

עובד 51.

העסקה זמנית6.

.75.12.2018

12.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1275/2018

.225.10.2018

מכללת שנקר,3.
ארגון סגל אקדמי בכיר

חינוך4.

כאמור בהסכם5.

תיקונים בהסכם מיום 6.3.18 המצורף בנספח6.

.75.12.2018

25.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1276/2018

.213.11.2018

בנק מזרחי טפחות בע"מ,3.
ארגון עובדי מזרחי טפחות

שירותים פיננסיים4.

כאמור בסעיף 52.

שינויים בהסכם מיום 7.12.17 בעניין מענק התמדה 6.
והירתמות

.75.12.2018

.831.12.2021 - 1.1.2016

.1277/2018

.215.11.2018

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

שירותים פיננסיים4.

.5134+333

העסקה במעמד זמני6.

.75.12.2018

25.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1278/2018

.26.9.2018

ג'י וואן פתרונות אבטחה בע"מ ח.פ 3,510095987.
הסתדרות החדשה

שרותי שמירה4.

מאבטחים / שומרים / מפקחים5.

תנאי עבודה6.
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מדינת ישראל,3.
הסתדרות האחיות 

בריאות 4.

אחים ואחיות בבתי חולים5.

וועדה פריטטית להוספת תקני אחיות לחדרי 6. החלטת 
מיון בבתי חולים

.75.12.2018

13.9.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1291/2018

.27.11.2018

מדינת ישראל,3.
הסתדרות העובדים / ארגון אחים והאחיות 

בריאות 4.

אחים ואחיות 5.

משמרות 6. תעריף  שינוי  בעניין  מעקב  וועדה  החלטת 
עבודה לאחים ואחיות

.75.12.2018

7.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1292/2018

.229.10.2018

מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

גידולים צמחיים4.

עובדי יחידת הפיצוח )פיקוח על הצומח והחי( 5.
במשרד החקלאות

הסכם קיבוצי ותנאי עבודה יעודים לעובדי יחידת 6.
הפיצוח

.75.12.2018

.81.8.2022 - 1.8.2018

.1293/2018

.215.11.2018

עמותת בי"ס התיכון העירוני כל ישראל חברים בחיפה,3.
הסתדרות החדשה

חינוך4.

עובדים מנהליים5.

תנאי עבודה6.

.75.12.2018

15.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1294/2018

.226.11.2018

חברה זרה רשומה בישראל 56008179 הקרן החדשה 3.
לישראל,

כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי
כלל הענפים4.
כלל העובדים למעט במפורט בסעיף 53.
תנאי עבודה6.
.719.12.2018
.831.12.2021 - 26.11.2018

.1295/2018

.27.11.2018

1. תעשיית רכב בע"מ 5104791652. 3.
2. מכשירי תנועה ומכוניות )2004( בע"מ

מס' תאגיד 513619601,
הסתדרות החדשה מרחב עמקים צפוני

חינוך4.

כאמור בסעיף 55.

תנאי עבודה6.

.717.12.2018

11.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1285/2018

.22.10.2018

הוצאת עיתון הארץ,3.
ארגון העיתונאים בישראל הסתדרות החדשה

שירותי תקשורת4.

כאמור בפרק ג'5.

תנאי עבודה6.

.75.12.2018

.81.10.2021 - 1.10.2018

.1286/2018

.229.10.2018

מבשלות בירה בינלאומיות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור משקאות4.

כאמור בנספח א'5.

תנאי עבודה6.

.75.12.2018

.831.7.2021 - 1.8.2018

.1287/2018

.228.10.2018

מבניר בע"מ3.
הסתדרות החדשה

הייטק4.

כאמור בפרק ב' להסכם5.

תנאי עבודה6.

.75.12.2018

.831.12.2021 - 28.10.2018

.1288/2018

.29.1.2018

תעשיית אבן וסיד בע"מ3.
הסתדרות החדשה

ייצור4.

מנהלים5.

תוספת שכר6.

.721.11.2018

9.1.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1289/2018

.221.10.2018

תעש מערכות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כאמור בהסכם5.

שינויים בהסכם קודם מיום 9.4.14 שמספרו 137/2014 6.
הסכם רשת הבטחון

.75.12.2018

21.10.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1290/2018

.213.9.2018
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תעשיות מוצרי נייר בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור נייר4.

כאמור בהסכם5.

תוספות שכר ותנאי עבודה6.

.719.12.2018

.831.12.2019 - 1.1.2017

.1302/2018

.227.11.2018

קמהדע בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / עובדי המזון והפרמצבטיקה

ייצור כימיקלים4.

כאמור בהסכם5.

שינויים בהסכם 637/2014.

.719.12.2018

27.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1303/2018

.26.12.2018

אסם מפעל צבר ממפעלי אסם השקעות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור מזון4.

כאמור בהסכם5.

תוספות שכר ותנאי עבודה6.

.719.12.2018

6.12.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1304/2018

.214.11.2018

מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

שירותי בריאות4.

אחים ואחיות בשירות המדינה5.

ועדת מעקב תיקון התעריף בגין משמרות תגבור6.

.725.12.2018

14.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1305/2018

.227.11.2018

לאומי קארד בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

כאמור בפרק ג' להסכם5.

תנאי עבודה6.

.725.12.2018

27.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1306/2018

.229.11.2018

מועצה לענף הלול, 3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

ייצור מזון4.

כאמור בהסכם5.

הצטרפות להסכם מיום 618.4.16.

.725.12.2018

29.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

ייצור תחבורה4.

כאמור בהסכם5.

תנאי סיום העסקה6.

.719.12.2018

7.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1296/2018

.210.12.2018

תעשיות אבן וסיד בע"מ,3.
הסתדרות הכללית

ייצור4.

כאמור בהסכם5.

תוספת שכר לעובדים ארצי6.

.719.12.2018

10.12.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1297/2018

.210.12.2018

תעשיות אבן וסיד בע"מ,3.
הסתדרות הכללית

ייצור4.

מנהלים5.

תוספת שכר למנהלים6.

.719.12.2018

10.12.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1298/2018

.210.12.2018

תעשיות אבן וסיד בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור4.

כאמור בהסכם5.

פרישה ופיטורין )שינוי בהסכם מיום 19.6.16(6.

.719.12.2018

10.12.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1299/2018

.212.11.2018

חברת אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

אצד"א )אנשי צוות אוויר(5.

הארכת העסקה זמנית של העובדים כאמור בנספח6.

.719.12.2018

12.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1300/2018

.24.11.2018

חברת החשמל לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

חשמל4.

כאמור בהסכם5.

תיקונים בהסכם מיום 617.5.2018.

.719.12.2018

4.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1301/2018

.221.11.2018
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 9.00 

ביום 26.2.2019.

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

ולדימיר פוסטרנק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 49412-11-18

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

ובעניין פירוק חברת שאולי סטיישן כפר סבא בע"מ, ח"פ  
 ,51-440373-2

והמבקש: מוחמד סידוואי, ע"י ב"כ עו"ד חן טלמור, מרח' 
מצדה 9, מגדל ב.ס.ר 3, בני ברק.

בקשה  הוגשה   21.11.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

6.3.2019, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 25.2.2019.

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

חן טלמור, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 34770-12-18

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

ובעניין פירוק חברת חש-און לוחות והנדסת חשמל בע"מ, 
ח"פ  51-318578-5.

והמבקש: דן אלמגור, ע"י ב"כ עו"ד אליסף אוחיון, מרח' י"ל 
פרץ 8, תל אביב 6685308.

בקשה  הוגשה   19.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

4.3.2019, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.15.2.2019

.1307/2018

.215.11.2018

שירותי בנק אוטומטיים )שב"א(,3.
הסתדרות החדשה

שירותים פיננסיים4.

כלל עובדי החברה5.

הסדרת זכויות עובדים עם מכירת בעלי המניות 6.
בחברה

.725.12.2018

15.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1308/2018

.25.12.2018

כפרית תעשיות )1993( בע"מ ח.פ 3,520038787.
הסתדרות החדשה

תעשיית פלסטיק4.

כאמור בסעיף 512.

תנאי עבודה6.

.725.12.2018

.84.12.2022 - 5.12.2018

.1309/2018

.211.11.2018

מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

שירותי בריאות4.

אחים ואחיות עובדי משרד הבריאות5.

תפקידים 6. לבעלי  שכר  תוספת  מעקב  ועדת  החלטת 
בדרוג אחים ואחיות

.725.12.2018

11.11.2018 - לתקופה בלתי מוגבלת8.
א' בשבט התשע"ט )7 בינואר 2019(

                                         רבקה ורבנר
הממונה הראשית על יחסי עבודה )בהטלת תפקיד(

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 2022-09-18

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

ובעניין פירוק חברת א.פ. תכשיטי איכות ירושלים בע"מ, 
ח"פ 51-343165-0,

ולדימיר  ב"כ  ע"י  כהן,  ומעיין  פורת  שחר  והמבקשים: 
פוסטרנק, מרח' בן יהודה 13, ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.9.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.3.2019, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
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 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שי שוראקי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 11894-01-19

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

ח"פ  בע"מ,  מתקדמות  תכניות  צג  חברת  פירוק   ובעניין 
51-498305-5, מרח' גיבורי ישראל 34, נתניה.

עוזי ערקובי,  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  והמבקשים: ברק שלום 
מרח' ארלוזורוב 111, תל אביב 62098, טל' 03-6914031/2, פקס' 

.03-6914033

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.3.2019, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 27.2.2019.

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

עוזי ערקובי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 12189-01-19

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

ובעניין פירוק חברת יו אם 3 בע"מ, ח"פ  51-448806-3.

מרח'  ויטוריו,  דיין  עו"ד  ב"כ  ע"י  רפאלי,  יניב  והמבקש: 
יהושע בן גמלא 11, הוד השרון 45312213.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.3.2019, בשעה 13.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.11.2.2019

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

אליסף אוחיון, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 43387-12-18

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

בקירור  והפצה  לוגיסטיקה  פרולוג  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ  51-385414-1.

יוסף,  והמבקשים: אבי סלומון ואח', ע"י ב"כ עו"ד אופיר 
פקס'   ,03-5628808 טל'   ,6971068 אביב  תל   ,3 הנחושת   מרח' 

.03-6963213

בקשה  הוגשה   19.12.2018 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

4.3.2019, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 19.2.2019.

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

אופיר יוסף, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 11605-01-19

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

ובעניין פירוק חברת רביד ניהול מסעדות 2011 בע"מ, ח"פ  
.51-468839-9

מרח'  שוראקי,  שי  עו"ד  ב"כ  ע"י  מחלב,  דותן  והמבקש: 
עוזיאל 81, רמת גן 5234415, טל' 03-6097020, פקס' 03-6097021.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.3.2019, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל,  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.24.2.2019
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 15220-01-19

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

ובעניין פירוק חברת 016 תקשורת בע"מ, ח"פ  51-407813-8.

א.  ב"כ עו"ד אייל לשם, ממשרד  ע"י  יניב סבג,  והמבקש: 
לשם, רוטקופף ושות' - עורכי דין ונוטריון, רח' שדרות בן גוריון 

94, תל אביב 6451515.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.3.2019, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 24.2.2019.

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

אייל לשם, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 18438-01-19

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

ובעניין פירוק חברת קור סיינטיפיק קריאיישנס בע"מ, ח"פ  
.51-482601-5

שלומית  אליהו-גרוס,  שני  ד"ר  ישכיל,  יובל  והמבקשים: 
דרעי לוי, עמית הר-לב, אריה שוורץ וקרן בירן, ע"י ב"כ עו"ד 
ושות',  הראל  סחאי,  ממשרד  סחאי  שרון  ו/או  הראל   אחיעד 
ו/או ליהי ציגלר ו/או אהרון שורץ, ממשרד שורץ, ציגלר ושות', 
עורכי דין - שניהם מרח' הארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 5, תל 

אביב 6473925.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.3.2019, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 13.30 

ביום 25.2.2019.

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

אהרון שורץ, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

דיין ויטוריו, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 15172-01-19

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

ח"פ   בע"מ,  דלקים  פאר  גולד  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-366911-9

והמבקשת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ, ח"פ 52-001745-0, 
 - ושות'  רוטקופף  א. לשם,  אייל לשם, ממשרד  עו"ד  ב"כ  ע"י 

עורכי דין ונוטריון, רח' שדרות בן גוריון 94, תל אביב 6451515.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.3.2019, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 24.2.2019.

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

אייל לשם, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 15198-01-19

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

ובעניין פירוק חברת א.ב אגמים בנייה ופיתוח בע"מ, ח"פ  
.51-402425-6

והמבקשת: הפניקס חברה לביטוח בע"מ, ח"פ 52-001745-0, 
 - ושות'  רוטקופף  א. לשם,  אייל לשם, ממשרד  עו"ד  ב"כ  ע"י 

עורכי דין ונוטריון, רח' שדרות בן גוריון 94, תל אביב 6451515.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.3.2019, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל, לא יאוחר מיום 24.2.2019.

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

אייל לשם, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 50363-01-19

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

ובעניין פירוק חברת רוברטו דיזיין בע"מ, ח"פ  51-369830-8. 
מרח' יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון.

והמבקשים: 1. ישראל צוקרן; 2. אירנה בשקביץ; 3. אאידה 
ורגר; 4. דוד אלמקייס; כולם ע"י ב"כ עו"ד ערן לאופמן ו/או ניר 
בן חמו, מרח' בוגרשוב 69, תל אביב 6342909, טל' 03-6201713, 

פקס' 03-6203183.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.3.2019, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 7.3.2019.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 27.2.2019.

ערן לאופמן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

פקטין הפקות בע"מ
)ח"פ 51-495968-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 29.1.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון גיגי, 

מרח' כנפי נשרים 13, בית ענבר, ירושלים, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.5.2019, בשעה 
10.00, במשרדי 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.

שמעון גיגי, עו"ד, מפרק

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 40651-01-19

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

ובעניין פירוק חברת י.א.א.מ. ניהול בע"מ, ח"פ  51-542911-6.

והמבקשים: פז רוט ואח', ע"י ב"כ עו"ד צדוק בן ציון, אצל 
משרד עו"ד שמעון כהן, רח' יגאל אלון 94, מגדל אלון 1, קומה 

31, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.3.2019, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 19.00 

ביום 25.2.2019.

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

צדוק בן ציון, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 44983-01-19

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

ח"פ   בע"מ,  וויירלס  פרסייס  פ.ו.  חברת  פירוק   ובעניין 
.51-383919-1

עו"ד  ב"כ  ע"י  רוזנברג,  ויפעת  אפרת  איתי  והמבקשים: 
יעקב בטש, מרח' דרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, קומה 18, תל 
eyal@zeevi- אביב, טל' 03-7788666, פקס' 03-7788667, דוא"ל

.battash.com

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.1.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.3.2019, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 24.00 

ביום 27.2.2019.

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

יעקב בטש, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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טל כיוונים נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-442950-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
מנחם  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.4.2019 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  144א,  בגין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב משה גלבלום, מפרק

סוב תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-346749-8(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  נושים  אסיפת  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל תתכנס ביום 7.3.2019, בשעה 11.30, ברח' הירדן 

1א, קריית שדה התעופה.

על סדר היום: דיון בדוח דירקטוריון החברה ומינוי מפרק 
לחברה.

גל עומר, דירקטור    

מייטיגו בע"מ
)ח"פ 51-420322-3(

הודעה על כינוס אסיפת נושים שלא מן המניין

]נוסח  החברות  לפקודת  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[, 
תתכנס ביום 18.3.2019, בשעה 12.00, במשרדי הדירקטור, רח' 
בן צבי 12, באר שבע, כדי לדון בהחלטת החברה על פירוק על 
או  הכללית  באסיפה  שנקבע  המפרק  את  ולאשר  נושים  ידי 

למנות/לבחור מפרק שיציעו הנושים.

דוד קנטור, עו"ד, דירקטור    

עמותת שחר - שינוי חברתי - ראוי
)ע"ר 58-059452-1(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

לחוק  ו–46   43 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980,  העמותות, 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.12.2018, התקבלה החלטה לפרק את 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד רועי שניר, מרח' הזיתים 90, 

גבעת שמואל 5401185, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רועי שניר, עו"ד, מפרק

יאמי בר בע"מ
)ח"פ 51-311989-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

גיא בטאט, מרח' יגאל אלון 94, תל אביב, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,23.7.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד רדיאנו בטאט, 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.
גיא בטאט, עו"ד, מפרק

ביוורהול אפקה בע"מ
)ח"פ 51-520744-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

אבירם מלמד, מרח' אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,24.4.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  15.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבירם מלמד, רו"ח, מפרק

בי. וי. די. פרויקטים 2015 ניהול נכסים ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-520394-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,37 פיקא  רח'  המפרק,  אצל   ,16.30 בשעה   ,7.3.2019 ביום  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
דימיטרי ברנזון, מפרק
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