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הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק נכסי המדינה, 
התשי"א-11951 )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את 
נושאי המשרות במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים )להלן - 
המשרד( אשר מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה 
מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק, למעט עסקאות 
במקרקעין, ולעניין עסקאות מתקציב הפיתוח - בסעיף 4 בלבד 
לחוק, והכול בתחום הפעילות של המשרד ותפקידו של המורשה, 
עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על 

המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות: 

בתקציב הרגיל א. 

)1(  המנהל הכללי - בלא הגבלה בסכום;

 - אנוש  ומשאבי  למינהל  הבכיר  הכללי  המנהל  סגן   )2(
עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

מנהל השירות המטאורולוגי - לעניין סעיף 4 לחוק -   )3(
עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים, ולעניין סעיף 

5 לחוק - בלא הגבלה בסכום;

 4 סעיף  לעניין   - המטאורולוגי  השירות  מנהל  סגן   )4(
לחוק - עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

סגן המנהל הכללי בכיר תכנון כלכלי - עד לסכום של   )5(
100,000 שקלים חדשים;

של  לסכום  -עד  תנועה  בכיר  הכללי  המנהל  סגן   )6(
100,000 שקלים חדשים;

מנהל רשות ארצית לתחבורה ציבורית - עד לסכום   )7(
של 500,000 שקלים חדשים;

ארצית  רשות  לתח"צ  כלכלה  בכיר  אגף  מנהל   )8(
לתחבורה ציבורית - עד לסכום של 500,000 שקלים 

חדשים;

של  לסכום  עד   - והנמלים  הספנות  רשות  מנהל   )9(
2,500,000 שקלים חדשים;

של  לסכום  עד   - האזרחית  התעופה  רשות  מנהל   )10(
2,500,000 שקלים חדשים;

מנהל אגף א' )רכש, נכסים ולוגיסטיקה( - עד לסכום   )11(
של 100,000 שקלים חדשים;

שקלים   100,000 של  לסכום  עד   - חדרה  נמל  מנהל   )12(
חדשים;

החוקר הראשי )חקירת תאונות אוויריות( - עד לסכום   )13(
של 100,000 שקלים חדשים;

של  לסכום  עד   - מידע  מערכות  בכיר  אגף  מנהל   )14(
500,000 שקלים חדשים;

ברשות  וארגון(  מינהל  ימי  אדם  )כוח  א'  אגף  מנהל   )15(
שקלים   50,000 של  לסכום  עד   - והנמלים  הספנות 

חדשים;

מנהל אגף א' משאבי אנוש - עד לסכום של 50,000   )16(
שקלים חדשים;

מנהל אגף א' )מינהל ארגון( ברשות התעופה האזרחית   )17(
- עד לסכום של 50,000 שקלים חדשים;

שקלים   43,000 של  סכום  עד   - הדרכה  תחום  מנהל   )18(
חדשים;

חשב  עם  יחד  יחתום   )18( עד   )1( מהמורשים  אחד  כל   
המשרד או סגנו או מנהל תחום בכיר התקשרויות, רכש 

ופיקוח תקציבי - עד 50,000 שקלים חדשים.

בתקציב פיתוח ב. 

)1(  המנהל הכללי - בלא הגבלה בסכום;

לסכום  עד  ציבורית-  לתחבורה  ארצית  רשות  מנהל   )2(
של 6,000,000 שקלים חדשים;

ארצית  רשות  לתח"צ  כלכלה  בכיר  אגף  מנהל   )3(
לתחבורה ציבורית - עד לסכום של 2,500,000 שקלים 

חדשים;

סגן מנהל כללי בכיר תכנון כלכלי - עד לסכום של   )4(
200,000 שקלים חדשים;

מנהל השירות המטאורולוגי - עד לסכום של 1,000,000   )5(
שקלים חדשים;

של  לסכום  עד   - מידע  מערכות  בכיר  אגף  מנהל   )6(
100,000 שקלים חדשים;

של  לסכום  עד   - תעבורתי  תכנון  בכיר  אגף  מנהל   )7(
100,000 שקלים חדשים;

ותיאום  תשתיות  פיתוח  בכיר  כללית  מנהלת  סגן   )8(
תחבורתי - עד לסכום של 6,000,000 שקלים חדשים;

מנהל אגף א' )רכש, נכסים ולוגיסטיקה( - עד לסכום   )9(
של 100,000 שקלים חדשים;

כל אחד מהמורשים )1( עד )9( יחתום יחד עם חשב המשרד   
ופיקוח  רכש  התקשרויות,  בכיר  תחום  מנהל  או  סגנו  או 

תקציבי - עד 50,000 שקלים חדשים.

בתקציב הסובסידיה לתחבורה ג. 

בלא   - סגנו  או  המשרד  חשב  עם  יחד  הכללי  המנהל   
רכש  התקשרויות,  בכיר  תחום  מנהל  או  בסכום  הגבלה 

ופיקוח תקציבי - עד 50,000 שקלים חדשים.

בתקציב פיתוח מסילות ברזל ד. 

המנהל הכללי יחד עם חשב המשרד או סגנו - בלא הגבלת   
סכום.

ההרשאה שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 6220, 
והנוגעת   ,3474 עמ'   )2011 באפריל   4( התשע"א  באדר  כ"ט  מיום 

למשרד התחבורה והבטיחות בדרכים - בטלה.

ט' בשבט התשע"ט )15 בינואר 2019(
)חמ 3-9-ה1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951  המדינה, 
אשר  המשפט  בתי  בהנהלת  המשרות  נושאי  את  להרשות 
מהעסקאות  עסקה  בכל  הממשלה  את  לייצג  להלן,  מפורטים 

 
ס"ח התשי"א, עמ' 52.  1
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של  הפעילות  שבתחום  לחוק,  ו–5   4 בסעיפים  בהן  שמדובר 
הנהלת בתי המשפט ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב 
המסמכים  על  המדינה  בשם  ולחתום  מהם  אחד  כל  לצד 

הנוגעים לעסקאות האמורות:

עסקאות בתחום הפעילות של הנהלת בתי המשפט למעט  )א( 
עסקאות במקרקעין:

מנהל בתי המשפט- בלא הגבלת סכום;  )1(

סגן מנהל בתי המשפט )לענייני מינהל( - עד לסכום   )2(
של 2,500,000 שקלים חדשים;

שקלים   150,000 של  לסכום  עד   - הרכש  אגף  מנהל   )3(
חדשים;

בתי  מערכת  חשב  עם  יחד  יחתום  כאמור  מורשה  כל   
המשפט או סגנו.

המשרה  נושאי  יהיו  במקרקעין,  לעסקאות  הנוגע  בכל  )ב( 
בהתקשרויות  רק  הממשלה  את  לייצג  מוסמכים  שלהלן 
שלא  בהיקף  שכירות  הכוללות  ייעודי  לדיור  הנוגעות 
פעילות  בתחום  וזאת  משרתם  שם  ליד  הנקוב  על  יעלה 

הנהלת בתי המשפט:

מנהל בתי המשפט או סגנו )לענייני מינהל( - עד 300 מ"ר   
או עד 1,000,000 שקלים חדשים לעסקה, לפי הנמוך מבין 

השניים.

כל מורשה כאמור יחתום יחד עם חשב מערכת בתי המשפט   
או סגנו.

 - המשפט  בתי  בהנהלת  משרה  לנושאי  קודמות  הרשאות 
בטלות.

י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(
צחי ברוורמן )חמ 3-9-ה1( 

מזכיר הממשלה  

הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951  המדינה, 
 - )להלן  ישראל  למיפוי  במרכז  המשרות  נושאי  את  להרשות 
עסקה  בכל  הממשלה  את  לייצג  להלן,  המפורטים  המרכז( 
מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו–5 לחוק, למעט עסקאות 
במקרקעין, בתחום הפעילות של המרכז ותפקידו של המורשה, 
עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה על 

המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

מנהל  עם  יחד  והשיכון  הבינוי  משרד  של  הכללי  המנהל   )1(
המרכז ועם חשב המרכז - בלא הגבלה בסכום;

מנהל המרכז למיפוי יחד עם חשב המשרד - עד לסכום של   )2(
10 מיליון שקלים חדשים;

עד   - המשרד  חשב  עם  יחד  קדסטר  הכללי  המנהל  סגן   )3(
לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

מנהל אגף בכיר גאודזיה ואכיפה יחד עם חשב המשרד -   )4(
עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

של  לסכום  עד   - המשרד  חשב  עם  יחד  הראשי  המדען   )5(
500,000 שקלים חדשים;

מנהל אגף בכיר למערכות מידע יחד עם חשב המשרד - עד   )6(
לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

סגן מנהל כללי מיפוי ומידע יחד עם חשב המשרד - עד   )7(
לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

סגן מנהל כללי מינהל והון אנושי יחד עם חשב המשרד -   )8(
עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

חשב  עם  יחד  ומדיניות  שירות  לתכנון  כללי  מנהל  סגן   )9(
המשרד - עד לסכום של 500,000 שקלים חדשים;

מנהל תחום רכש נכסים ולוגיסטיקה יחד עם חשב המשרד   )10(
- עד לסכום של 100,000 שקלים חדשים.

מורשים אלה יחתמו יחד עם חשב המרכז או, לעניין עסקה 
עם  יחד  חדשים,  שקלים   50,000 על  עולה  אינה  שתמורתה 

ממונה תקציב ותמחיר.

הרשאות לנושאי משרה במרכז למיפוי ישראל, שהודעות 
עליהן פורסמו - בטלות.

ז' בשבט התשע"ט )13 בינואר 2019(
צחי ברוורמן )חמ 3-9-ה1( 

מזכיר הממשלה  
1 ס"ח התשי"א, עמ' 52.

הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951  המדינה, 
הממשלתית  ברשות  המשרות  מנושאי  אחד  כל  להרשות 
להתחדשות עירונית )להלן - הרשות( המפורטים להלן לייצג 
את הממשלה בכל עסקה מן העסקאות שמדובר בהן בסעיפים 
4 ו–5 לחוק, למעט עסקה במקרקעין, אלא אם כן נקבע לגביה 
אחרת להלן, בכל תחום הפעילות של הרשות למעט עסקה של 
דיור לצורכי הרשות, אלא אם כן נקבע לגביה אחרת להלן, ועד 
לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם, ולחתום בשם המדינה, יחד 
לכל עסקה  הנוגעים  על המסמכים  להלן,  לכך  מי שנקבע  עם 

מהעסקאות האמורות:

לרבות עסקאות במקרקעין - בלא הגבלת  מנהל הרשות,   )1(
סכום;

סגן מנהל הרשות - עד לסכום של 2.5 מיליון שקלים חדשים;  )2(

מנהל אגף בכיר תכנון - עד לסכום של 1 מיליון שקלים   )3(
חדשים;

מנהל אגף בכיר קשרי קהילה - עד לסכום של 1 מיליון שקלים   )4(
חדשים;

המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון או המשנה למנהל   )5(
להתחייבויות  בנוגע  והשיכון  הבינוי  משרד  של  הכללי 
בתחומי: מינהל, לוגיסטיקה, רווחה, הדרכה ומחשוב - בלא 

הגבלת סכום;

סגן המנהל הכללי בכיר )מינהל ומשאבי אנוש( במשרד הבינוי   )6(
לוגיסטיקה,  מינהל,  בתחומי:  להתחייבויות  בנוגע  והשיכון 
שקלים  מיליון   4 של  לסכום  עד   - ומחשוב  הדרכה  רווחה, 

חדשים;

 
ס"ח התשי"א, עמ' 52.  1
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תיקון סעיף 3  .1

בסעיף 3 למבחנים העיקריים, אחרי "ולא בשירות הלאומי"   
יבוא "או לתלמידות המתלבטות בקשר לכך";

תחילה  .2

תחילתו של תיקון זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר   
.)2019

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)803-35-2018-000084(

נפתלי בנט  
שר החינוך  

הודעה על תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941 
סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני  הפקודה(,   - )להלן 
5)ג1( לפקודה, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 
הנגידה, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 432 - "העברת 
פעילות וסגירת חשבון של לקוח" )להלן - ההוראה(, בחוזר מס' 
ח-2576-06, ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראה חודש מיום 

פרסום החוזר באתר האינטרנט של בנק ישראל.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-3537(

חדוה בר  
המפקחת על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.  1

הודעה על תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941 
סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני  הפקודה(,   - )להלן 
5)ג1( לפקודה, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 
הנגידה, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 422 - "פתיחת 
חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו" )להלן - ההוראה( בחוזר 
חצי  להוראה  התיקונים  תחילת  מועד  ולפיו  ח-2575-06,  מס' 
שנה מיום פרסום החוזר באתר האינטרנט של בנק ישראל, ואולם 
רשאי תאגיד בנקאי לפעול לפי ההוראה המתוקנת עוד לפני יום 

התחילה האמור.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-3537(

חדוה בר  
המפקחת על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.  1

מנהל אגף בכיר מערכות מידע במשרד הבינוי והשיכון בנוגע   )7(
הדרכה  רווחה,  לוגיסטיקה,  מינהל,  בתחומי:  להתחייבויות 

ומחשוב - עד לסכום של 4 מיליון שקלים חדשים;

הבינוי  במשרד  ולוגיסטיקה  נכסים  רכש  א'  אגף  מנהל   )8(
והשיכון בנוגע להתחייבויות בתחומי: מינהל, לוגיסטיקה, 
רווחה, הדרכה ומחשוב - עד לסכום של 100,000 שקלים 

חדשים.

מחייבת  תהיה  לעיל  כאמור  החתימה  מורשה  חתימת 
הבינוי  משרד  חשב  או  הרשות  חשב  חתימת  לצדה  כאשר 

והשיכון או מי מסגניו.

ז' בשבט התשע"ט )13 בינואר 2019(
)חמ 3-9-ה1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

 אישור לקבלת תשלום בעד חוב שטרם חלף
המועד לתשלומו

לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995

אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  לחוק  2ב)א(  לסעיף  בהתאם 
והוצאות, התשנ"ה-11995, אנו מאשרים את ההצעה המשותפת 
קנסות,  לגביית  המרכז  ומנהל  פנים  לביטחון  המשרד  חשב  של 
אגרות והוצאות )להלן - המרכז(, ולפיה החל ביום תחילתו של 
שעה(,  הוראת   - מיוחדת  קנס  )עבירת  המסוכנים  הסמים  חוק 
התשע"ח-22018, המרכז יהיה רשאי לקבל מאדם תשלומים בעד 
קנסות שהוטלו על ידי משטרת ישראל לפי החוק האמור ושטרם 

חלף המועד לתשלומם.

י"ט בטבת התשע"ט )27 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5780(

                        גלעד ארדן                    איילת שקד
             השר לביטחון הפנים                שרת המשפטים

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ח, עמ' 684.  1

ס"ח התשע"ח, עמ' 916.  2

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד 
החינוך בפעילות לא–פורמלית למתן מידע, הכוונה 
וליווי לתלמידות החינוך הדתי בנוגע לאפשרויות 

השירות הסדיר בצה"ל
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, 
בזה  מתפרסם  לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות 
תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך )להלן 
- המשרד( בפעילות לא–פורמלית למתן מידע, הכוונה וליווי 
הסדיר  השירות  לאפשרויות  בנוגע  הדתי  החינוך  לתלמידות 

בצה"ל )להלן - המבחנים העיקריים(2, כמפורט להלן:
 

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 5772.  2
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טומי גלנץ    נחמה אמיר

תהילה אוזנה    ארז כהן 

משה שרעבי    יצחק קמחי

תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבלי ההסמכה משמשים 
בתפקידם במשרד הכלכלה והתעשייה.

עובדי  של  קודמת  מהסמכה  לגרוע  כדי  זו  בהסמכה  אין 
משרד הכלכלה והתעשייה2, בסמכויות האמורות.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-4991(

דוד שטיינמץ  
המפקח על המחירים   

משרד הכלכלה והתעשייה  
י"פ התשע"ב, עמ' 3455.  2

הודעה על מינוי מפקחים
לפי חוק הטיס,  התשע"א-2011

הטיס,  לחוק  ו–)ד(  94)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"א-12011 )להלן - חוק הטיס(, אני מודיע כי מיניתי את 
ביצוע  על  למפקחים  האלה  האזרחית  התעופה  רשות  עובדי 
לחוק  ז'  פרק  לפי  הוראות  למעט  הטיס,  חוק  לפי  ההוראות 

האמור:

אבנר שמעוני    אברהם ליבלינג

אברהם תירוש    אדם מנור

אולג מולין     און מינץ

אור זקן עמית    אוריאל היינס

אורן רימוק    איגור צ'ודנובסקי

אייל גולן    אייל ריש

אילן וולף    אלון בירנבוים

אלי קסוטו    אלעד אהרון 

אנטולי בקשטיין     בנימין דוידור

דוד גרוס    דרור בבלי

ויטלי יורבסקי    זאב גאליס

זיו ריש    ז'יירו לישביץ

חיים טוויג    יבגני בריינין

יהודה קדוש    יוסף קליין

יוסף שפיצר    יורם שילוח

יעקב רשף    ירון שמעוני

ישי דון יחיא    ישראל אקריש

כרמית שקד    ליאור אפרים

ליאור מילשטיין    ליאור שטופר

ליבי בהט    לירן כהן

לירון שטרן    מאיר ניסים

מור מרדכי תמיר    מיכאל גיל

הודעה על תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

הבנקאות,  לפקודת  5)ג2()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני  הפקודה(,   - )להלן   11941
המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר  לפקודה,  5)ג1(  סעיף 
ובאישור הנגידה, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 451 
- "נהלים למתן הלוואות לדיור" )להלן - ההוראה(, בחוזר מס' 
מס' ח-2569-06, ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראה שלושה 

חודשים מיום פרסום החוזר באתר האינטרנט של בנק ישראל.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-3537(

חדוה בר  
המפקחת על הבנקים  

 
ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.  1

הודעה על תיקון הוראת ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941 
)להלן - הפקודה(, אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג1( 
התש"ע-22010,  ישראל,  בנק  לחוק   9 לסעיף  ובהתאם  לפקודה 
המשנה  ובאישור  המייעצת  הוועדה  עם  התייעצות  לאחר 
 -  472 מס'  תקין  בנקאי  ניהול  הוראת  את  תיקנתי  לנגידה, 
ההוראה(   - )להלן  חיוב"  בכרטיסי  עסקאות  וסליקת  "סולקים 
בחוזר מס' ח-2583-06, ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראה 

שלושה חדשים מיום פרסומו באתר האינטרנט של בנק ישראל.

כ"א בשבט התשע"ט )27 בינואר 2019(
)חמ 3-3537(

חדוה בר  
המפקחת על הבנקים  

ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשע"ט, עמ' 63.  1

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  2

הסמכה
לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996

מחירי  על  פיקוח  לחוק   28 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, אני מסמיך את 
עובדי משרד הכלכלה והתעשייה הרשומים מטה בסמכויותיי לפי 

סעיפים 30 עד 33 לחוק:

נורית שאער    נורית ולר

ביבארס שוכן    אלינור יוסף

מירי אלימלך    בתיה טומשובר

אחמד אלאטרש    אורית באס 

לאוניד בלוזור    סרגיי בק 

איריס ולטר    מיכאל ויזגן

מרינה ולרשטיין    דוד בידאני 

 
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192. ס"ח התשע"א, עמ' 1.830   1
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מרדכי שטופר    מרדכי שמואלי

משה אנקוה    נדב קידר

נועם מילשטיין    נחמיה שלם

סרגיי גנדלמן    ערן זלצברג

פנחס ברגר    קובי קרן

רומן דיזנגוף    רון חובב

רן קליין    שגיא דוד

שלמה רוזן    שמגר אלכסנדר

שמואל ארז    תאופיק חטיב

רשות  עובד  הוא  המתמנה  עוד  כל  בתוקף  אלה  מינויים 
התעופה האזרחית.

מינוי זה מבטל כל מינוי קודם2.

כ"ח בשבט התשע"ט )3 בפברואר 2019(
)חמ 3-4444(

יואל פלדשו  
מנהל רשות התעופה האזרחית  

י"פ התשע"ח, עמ' 7420.  2

הודעה על הסמכת פקחים
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לייעול הפיקוח והאכיפה 
העירוניים ברשויות המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-12016 )להלן 
המועצה  עובדי  את  הסמכתי  כדין,  שהוכשרו  ולאחר  החוק(,   -
המקומית באר יעקב, ששמותיהם מפורטים להלן, לפקחים לשם 
יעקב,  אכיפת עבירות תעבורה בתחום המועצה המקומית באר 
לשם  חלקן,  או  כולן  החוק,  לפי  הסמכויות  להם  נתונות  שיהיו 

פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:

עדן אברג'ל יניב חמאני  

אורן לזריאן גל קשקש  

ג'רי אמסיס דרור לוי  

אילנית ברנס עידו פינקלשטיין  

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם.

כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(
)חמ 3-5348(

                                                    ניסים גוזלן
               ראש המועצה המקומית באר יעקב

ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1

הודעה על הסמכת פקחים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול האכיפה והפיקוח 
התשע"א-12011,  שעה(,  )הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים 

אני מסמיך את עובדי המועצה, ששמותיהם מפורטים להלן, לשם 
פיקוח על ביצוע חוקי העזר בתחום המועצה המקומית באר יעקב:

יניב חמאני    עדן אברג'ל

גל קשקש    אורן לזריאן

דרור לוי    ג'רי אמסיס

עידו פינקלשטיין    אילנית ברנס

כ"ב בטבת התשע"ט )30 בדצמבר 2018(
)חמ 3-4343-ה2(

                                                    ניסים גוזלן
                                            ראש המועצה המקומית באר יעקב

הודעה על בקשה לרישום ראשון
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לרישום ראשון של המקרקעין 
המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקחת  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(,  
ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: רש-1-18

העיר: ירושלים.

גוש שומה: 30046, חלקה 133.

שטח החלקה: 116 מ"ר.

הגבולות:

צפון: חל' 132, תצ"ר 304/04;

דרום: מעבר, חל' 176/9;

מזרח: דרך, רחוב עזרא רפאל, חל' 185;

מערב: דרך, רחוב זכרון טוביה, חל' 182.

תיאור הזכות: בעלות.

שם בעל הזכות: ביקור חולים הוספיטל, ע"ר 58-002922-1   75/100

הנפש  לבריאות  עמותת  ידי  על  )המנוהל  נשים  עזרת  הקדש 
והגריאטריה - "עזרת נשים", ע"ר 58-000240-0   25/100.

החלקים: בשלמות.

הערה: הבקשה מבוססת על תצ"ר מס' 143/2016.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(

                                                    יעל ענתבי-שרון
                                    מפקחת בכירה על רישום המקרקעין

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1
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לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקחת  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(,  
נוסף  עותק אחד  ובצירוף  עותקים,  ירושלים, בשני   ,2 קומה 

לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג 1/19

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: לא ידוע

הגבולות:

צפון: דרך;

דרום: ";

מזרח: יוסף מזרחי;

מערב: שוקרי ניסן לוי

פרטי התיקון המבוקש:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 100 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך רח' באר שבע 270 חלקה;  

דרום: רח' מצפה, חלקה 276;  

מזרח: חלקה 185, מבנה;  

מערב: חלקה 187, תכנית 475/08.  

זיהוי גוש )ש( 30045, חלקה 186, ספר 1015, דף 1191.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: ובר יוסף, ויספלד אברהם ברנרד.

הערה: הבקשה מתבססת על תצ"ר מס' 2227/2016 ומתייחסת 
למקרקעין המפורטים לעיל והידועים כספר 1015, דף 1191.

במסגרת הבקשה מבוקש לקבוע את שטח החלקה הרשום ואת 
גבולותיה המעודכנים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(

                                                    יעל ענתבי-שרון
                                    מפקחת בכירה על רישום המקרקעין

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

כל אדם המעוניין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרישום 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקחת  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(,  
נוסף  עותק אחד  ובצירוף  עותקים,  ירושלים, בשני   ,2 קומה 

לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג 11/18

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 243.61.

הגבולות:

צפון: חמאמה בת שמואל ואברהים איחלופי;

דרום: יעקב מוסה האשכנזי;

מזרח: דרך;

מערב: דרך.

 ,1015 )ח.מ(  ירושלים  ספר   ,148 חלקה   ,30087 )ש(  גוש  זיהוי: 
דף 1122.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: הרבסט חנן

        הרבסט לאה.

התיקון המבוקש:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 36 מ"ר.

הגבולות:

צפון: חלקה דרך 212/8;  

דרום: רח' חכמי לובלין, חל' 278.  

מזרח: מבנה, חל' 279, תצ"ר 259/52.  

מערב: מבנה: חל' 149.  

זיהוי גוש )ש( 30087, חלקה 148, ספר 1015, דף 1122.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: הרבסט חנן, הרבסט לאה.

ומתייחסת   2216/2017 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
למקרקעין המפורטים לעיל והידועים כגוש )ש( 30087, חלקה 148, 

ספר 1015, דף 1122.

במסגרת הבקשה מבוקש לקבוע את שטח החלקה הרשום ואת 
גבולותיה המעודכנים.

כ"ד בשבט התשע"ט )30 בינואר 2019(

                                                    יעל ענתבי-שרון
                                    מפקחת בכירה על רישום המקרקעין

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

רישום המקרקעין,  ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(,  
נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים,   ,2 קומה 

לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.
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תוספת

מס' התיק: תש"ג 9/18

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: לא ידוע.

הגבולות:

צפון: דרך ושבתאי לוי;

דרום: חיים לוי ודאר נאסר;

מזרח: מרדכי עבדי ויחיה יצחק;

מערב: מר פרוטיגר.

זיהוי: גוש )ש( 30044, חלקה 145, ספר 1016, דף 587.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: עטיה גבריאל.

התיקון המבוקש:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 100 מ"ר.

הגבולות:

צפון: מבנה, חל' 131, 144, 159;  

דרום: חצר, תצ"ר 766/12 + חל' 173 + 148;  

מזרח: מבנה, חל' 146;  

מערב: בית וחצר, חל' 158.  

זיהוי: גוש )ש( 30044, חלקה 145, ספר 1016, דף 587.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: עטיה גבריאל.

הערה: הבקשה מתבססת על תצ"ר מס' 1283/2016 ומתייחסת 
למקרקעין המפורטים לעיל והידועים כספר 1015, דף 587.

במסגרת הבקשה מבוקש לקבוע את שטח החלקה הרשום ואת 
גבולותיה המעודכנים.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(

                                                    יעל ענתבי-שרון
                                    מפקחת בכירה על רישום המקרקעין

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

קונטרול פריק בע"מ
 )ח"פ 515128569(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  לציון,  ראשון   ,16 ז'בוטינסקי  מרח'  אילון,  אברהם  ירון 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/03/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ירון אברהם אילון, עו"ד, מפרק

נ.מ.ת - יועצים לשינוע ותנועה בע"מ
 )ח"פ 511981391(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

רז, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/04/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק רז, מפרק

טסלה סנס בע"מ
 )ח"פ 513948349(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

רז, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 
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ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 
של החברה. 

גיא אדרי, מפרק

אילן כהן יועצים בע"מ
 )ח"פ 514674316(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
23/01/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
ישראל ברגר, מרח' דרך בגין 132, מרכז עזריאלי 3, בניין משולש, 

קומה 28, תל–אביב-יפו 67023, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/06/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
ישראל ברגר, עו"ד, מפרק

קררה סטון בע"מ
 )ח"פ 515067031(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אודי שמע, מרח' אמנון ותמר 13, נתניה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 27/03/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
אודי שמע, עו"ד, מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/04/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יצחק רז, מפרק

אקטיב מובס בע"מ
 )ח"פ 513897322(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 

הלפרין, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/04/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 
דורון הלפרין, מפרק

חייל פרופיט 2 בע"מ
 )ח"פ 513920504(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא 

אדרי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/04/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
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אלון טיגר השקעות בע"מ 
 )ח"פ 513164947(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
04/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
מודיעין-מכבים-רעות   ,9 ערער  מרח'  אורגד,  כהן  דרור  עו"ד 

7177075, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/06/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,14:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דרור כהן אורגד, עו"ד, מפרק

לוק אט מי פאשיין בע"מ 
 )ח"פ 515475929(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
רוי  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

קוגמן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/04/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רוי קוגמן, מפרק

נווית פיתוח בע"מ
 )ח"פ 514486877(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
פרדס חנה-כרכור,   ,7 אגוז  גינת  צידון, מרח'  כהן  אסף שלמה 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/03/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אסף שלמה כהן צידון, עו"ד, מפרק

שרי מטבחים בע"מ
 )ח"פ 512721341(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 

פניני, מרח' בנימין 6, קריית ביאליק, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12/06/2019, 
 ,140 עכו  דרך  רח'  לניאדו,  יהושע  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
קריית ביאליק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

יצחק פניני, מפרק
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ר.ק. קיא בע"מ
 )ח"פ 514544824(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
06/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
רוי  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

קוגמן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 07/04/2019, 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רוי קוגמן, מפרק

גרין פוינט סאיינס בע"מ
 )ח"פ 515168524(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
09/10/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה 

בר, מרח' נחל שורק 10, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/04/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

משה בר, מפרק

מ.ע טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 515186013(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
11/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תל–אביב-יפו,   ,119 הנביאה  דבורה  מרח'  פרנק,  אהרון  דוד 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/03/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק

רן בוק אחזקות בע"מ
 )ח"פ 513539965(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
01/02/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן בוק, 

מרח' שבטי ישראל 73, רמת השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/03/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רן בוק, מפרק
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וי סליידר
 )ח"פ 515754349(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,10/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אביחי 

מזור, מרח' דרך האגמים 8, גני תקווה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

אביחי מזור, מפרק

אומילאו מערכות מתקדמות בע"מ
 )ח"פ 515548303(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,24/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
נדב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
אהרונוביץ, מרח' הרב פרנקל 2, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

נדב אהרונוביץ, מפרק

ר.פ. מטאור השקעות )2001( בע"מ
 )ח"פ 513064972(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,07/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אן 

נחום, מרח' אריאל 4, גבעתיים, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אן נחום, עו"ד, מפרקת

י.פ. אדר חברה לניהול ואחזקות בע"מ
 )ח"פ 513094441(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 11/02/2019, התקבלה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אבשלום טל, מרח' גל 48, קיסריה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/06/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה. 

אבשלום טל, מפרק

כהן טל ושות' חברת עורכי דין
 )ח"פ 514582436(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 11/02/2019, התקבלה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

אבשלום טל, מרח' גל 48, קיסריה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/06/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה. 

אבשלום טל, מפרק
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ראשית א.ג בע"מ
 )ח"פ 515210425(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,11/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון אשרוב, מרח' 

שגאל מרק 10, תל–אביב-יפו 6267209, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

רון אשרוב, מפרק

עמ.אס.אב. השקעות ואחזקות בע"מ
 )ח"פ 513874875(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,10/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
אורן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

בוכולטר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

אורן בוכולטר, מפרק

קולומבוס בי.טו.בי בע"מ
 )ח"פ 515459949(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,11/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרק   ,5845918 חולון   ,10 המרגנית  מרח'  טננבאום,  אלעד 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  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.

אלעד טננבאום, עו"ד, מפרק

טי.איי.ויז'ן בע"מ
 )ח"פ 513816298(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 27/03/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
יגאל אלון 88, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

ברכות למען ברכה ב.ל.ב.
 )ע"ר 580118057(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה סופית של העמותה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  אצל   ,12:00 בשעה   ,27/03/2019 ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,4/5 גדרה 
העמותה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של העמותה.

רחל בן שמואל, עו"ד, מפרקת

שרונט בע"מ
 )ח"פ 512914672(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
יעקב,  בן  אצל   ,12:00 בשעה   ,01/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
משרד עורכי דין, רח' דרך אבא הלל 14, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

צח זייגרמן, מפרק

ל.ר.י. סוכנות לביטוח )2016( בע"מ
 )ח"פ 515485787(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28/03/2019, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יהודה,  אור   ,1 המלאכה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי לב, מפרק
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נוטיפאיה בע"מ
)ח"פ 51-525203-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30.1.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד פוביצר, 

מרח' הכרם 3, רמות השבים, 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 30.5.2019, בשעה 
לשם  סבא,  כפר   ,20 התע"ש  רח'  בהגאון,  חנוך  עו"ד  אצל   ,10.00
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

נמרוד פוביצר, מפרק

מיטב הבונים חברה לבנין בע"מ
)ח"פ 51-294552-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,30.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

סאמי יאסין, מת"ד 667, טייבה 4040000, 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.

 ,1.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, במשרדי המפרק, רח' מיי זייאדה 15, טייבה, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

סאמי יאסין, מפרק

נכסי משפחת יעקב זלוסצר
)ח"פ 51-292295-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

עמ.אס.אב. השקעות ואחזקות בע"מ
 )ח"פ 513874875(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,10/04/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורן בוכולטר, מפרק

ארייזן 1 השקעות בע"מ
 )ח"פ 515822583(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
עברון  המבורגר  אצל   ,12:00 בשעה   ,02/04/2019 ביום  תתכנס 
ושות', משרדי עורכי דין, מגדל המוזיאון, קומה 17, רח' ברקוביץ 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,4
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סטיבן קרייג ברלוביץ, עו"ד, מפרק

א.א. גלובל סורס בע"מ
 )ח"פ 513965046(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
כהן,  עדי  אצל   ,17:00 בשעה   ,28/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
משרד עורכי דין, רח' שד' נים 2, ראשון לציון, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

עדי כהן אקנין, עו"ד, מפרקת

איי וי אר תקשורת בע"מ
 )ח"פ 511100240(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
פרימס  אצל   ,09:30 בשעה   ,28/03/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שילה גבעון מאיר, חברת עו"ד, רח' דרך הים 16, חיפה, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

צופיה דר, מפרקת
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 ,1.7.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עמית, פולק, מטלון ושות', משרד עורכי דין, 
רח' ראול ולנברג 18, תל אביב 6971915, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

רפאל כהן, מפרק

עמליו השקעות בע"מ
)ח"פ 51-554967-3(

)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 
התקבלה   ,27.1.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר צבי 

דניאל גבאי, עו"ד, מרח' אדירים 24, 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.

 ,1.7.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל ברנע, ג'פה, לנדה ושות', משרד עורכי דין, 
המפרק,  סופי של  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,58 הרכבת  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ד"ר צבי דניאל גבאי, עו"ד, מפרק

ד.ו.ר.א.ל. בניינים בע"מ
)ח"פ 51-445086-5(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 28.1.2019, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד סויסה, מרח' 

משה חרש 16, רחובות, 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.

 ,28.7.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל עו"ד ונוטריון דוד גיל, רח' עזרא 4, משרד 36, 
רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד סויסה, מפרק

החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את יעקב זלוסצר, מרח' ערבה 27, עומר, 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.

 ,11.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יעקב זלוסצר, מפרק

שלמה סטרדינר בע"מ
)ח"פ 51-052797-1(

)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   ,1.2.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור 

גלעד, מרח' בן ציון ישראלי 15, גבעתיים, 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.

 ,12.6.2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,2 גוריון  בן  רח' דרך  16.30, אצל עו"ד שי אביטן אדם,  בשעה 
מגדל בסר 1, קומה 23, רמת גן 5257334, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

ליאור גלעד, מפרק

סי.אר.וי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-567762-3(

)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, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
למפרק  קיסריה,   ,4 הדרור  מרח'  כהן,  רפאל  את  ולמנות  מרצון 

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.
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
שעת הדיוןמתקיים הדיון

10:00נצרת109991112524/04/201922/05/2019נצרתהזמיר 6 עפולהחגית דניאל

מאיר 
שורצברג

שדה בוקר 27/5 
קריית חיים

11:00קריות089980496329/04/201920/06/2019קריות

10:30קריות089993207530/04/201923/06/2019קריותכרמיאלחוסין סואעד

חן עיישה 
בנלולו

בר רב האי דוד 
41 חיפה

09:00קריות529274021806/05/201927/06/2019קריות

נאיף 
שחאדאת

10:00נצרת069996014001/05/201927/05/2019נצרתאבן עאמר נצרת

ריחאנה 
בעבדאוי

09:40קריות521723011603/05/201910/06/2019קריותג'דיידה - מכר

10:00נצרת059999804301/05/201905/06/2019נצרתאגס 20, ערדאוה באב

שוהם 529/7, אופרת נחום
ירושלים

11:00ירושלים39998414906/05/201907/07/2019ירושלים

קונסטנטין 
ז'רביצקי

תהילה 124/19, 
טבריה

12:00ראשון לציון 169948712301/05/201904/06/2019נתניה

עבד אל לטיף 
מריסאת

11:30נתניה 520747111809/05/201903/06/2019נתניה אעבלין 30012

ויצמן 46, יהוד-משה יגודייב
מונוסון

09:30תל אביב019892801007/05/201910/09/2019תל אביב

מקוב בתיה 19, יצחק בן אלי
רחובות

11:30תל אביב019727574207/05/201916/07/2019תל אביב

גוש עציון 66, יצחק מזרחי
תל אביב

10:30תל אביב019880009108/05/201910/09/2019תל אביב

יהדות קנדה 39, יפה גזלה
אור יהודה

11:30תל אביב019823813312/05/201910/09/2019תל אביב

אליהו 
עובדיה

אברהם אבינו, 
40/14

10:00באר שבע149922608707/05/201927/06/2019באר שבע

                                 תומר מוסקוביץ
             מנהל מערכת ההוצאה לפועל
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