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הארכת מינוי של מבקרי נוטריונים
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

הנוטריונים,  לחוק  33)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  מאריכה  אני  התשל"ו-11976, 

למבקרי נוטריונים2, למעט לעניין המחוז3 המופיע לצד שמם:

ראובן נתאי - במחוז תל אביב

ריבה אמיר - במחוז תל אביב

ריאד אבו פול - במחוז חיפה

דני כהן - במחוז דרום

עמי ישראל פלייסיג - במחוז ירושלים

מוניר עבאס - במחוז חיפה

שלום קרמר - במחוז ירושלים.

תוקף הארכת המינוי לשנה.
כ"ט בשבט התשע"ט )4 בפברואר 2019(

)חמ 3-165-ה3(
איילת שקד  

שרת המשפטים  
ס"ח התשל"ו, עמ' 196.  1
י"פ התשע"ב, עמ' 6212.  2

לפי החלוקה למחוזות שבסעיף 12 לחוק לשכת עורכי הדין,  3
  התשכ"א-1961.

הודעה על נציגי שרת המשפטים וממלאי מקומם 
בוועדות מחוזיות לתכנון ובנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–48א  7)א()7(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לסעיף 18)א( לחוק התכנון 
על  מודיעה  אני  התשע"ח-22017,   ,)119 מס'  )תיקון  והבנייה 
נציגיי בוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה ועל ממלאי מקומם 

כלהלן:

מחוז הדרום
סילביה לאה רביד - נציגה3

טובה בוכריס - ממלאת מקום נציגה4
קרן אביסרור - ממלאת מקום נציגה5

מחוז חיפה
סוזן בוקובצקי - נציגה6

לימור חלד רון - ממלאת מקום נציגה7
איילת קלפון - ממלאת מקום נציגה8

אסתי שחל - ממלאת מקום נציגה9

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
בית  של  שופטת  ברודי,  ליאורה  את  בזה  ממנה  אני  העליון, 
משפט מחוזי, לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד.

ז' באדר א' התשע"ט )12 בפברואר 2019(
ֵֵֵ  איילת שקד )חמ 3-60-ה5(  

שרת המשפטים  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

 הודעה על הרכב הוועדה לבחירת 
רשמי הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 3)ג()4( לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967,  
לפועל  הוצאה  רשמי  לבחירת  הוועדה  הרכב  על  מודיעה  אני 

כמפורט להלן:

 - מחוזי  משפט  בית  של  )בדימוס(,  שופט  מכליס,  משה   )1(
 10( התשע"ו  באב  ו'  מיום  המינוי  תוקף  ראש,  היושב 

באוגוסט 2016(, לתקופה של חמש שנים;

תומר מוסקוביץ', מנהל מערכת ההוצאה לפועל2;  )2(

עוזי מאיר, הממונה על רשמי הוצאה לפועל3;  )3(

יוסי )יוסף( ויצמן, נציג לשכת עורכי הדין, תוקף המינוי מיום   )4(
י"ז באדר התשע"ז )15 במרס 2017(, לתקופה של חמש שנים;

תוקף   - משפטית  השכלה  בעל  ציבור  נציג  וינצר,  יריב   )5(
המינוי מיום ז' באדר התשע"ז )5 במרס 2017(, לתקופה של 

חמש שנים.

כ"ט בשבט התשע"ט )4 בפברואר 2019(
)חמ 3-4400(              איילת שקד

שרת המשפטים  
ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"א, עמ' 930.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 2640.  2

י"פ התשע"ט, עמ' 6966.  3

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו 
החוק(,   - )להלן  התש"י-11950  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה 
התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק  ו–)ב(  5)א(  וסעיף 
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריכה3 את מינויו 
של עמית יריב, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת 

ערעור לפי החוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשלוש שנים, מיום ז' באדר ב' התשע"ט )14 
במרס 2019(.

א' באדר א' התשע"ט )6 בפברואר 2019(
)חמ 3-321-ה1(       איילת שקד

שרת המשפטים  
ס"ח התש"י, עמ' 162.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ו, עמ' 7162.  3

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

ס"ח התשע"ח, עמ' 74.  2

י"פ התשס"ח, עמ' 3170.  3

י"פ התשע"ה, עמ' 7777.  4

י"פ התשע"ח, עמ' 2294.  5

י"פ התשע"ב, עמ' 5786.  6

י"פ התשע"ו, עמ' 9096.  7

י"פ התשע"ה, עמ' 7777.  8

י"פ התשע"ח, עמ' 4853.  9
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מחוז ירושלים
אריאל צבי - נציג10

לירון מאוטנר לוגסי - ממלאת מקום נציג11
שרון אבני - ממלאת מקום נציג12

רחל לסר - ממלאת מקום נציג13
רעות אופק - ממלאת מקום נציג14

מחוז המרכז
נורית קורנהאוזר פיילס - נציגה15

יסמין שביט - ממלאת מקום נציגה16
לימור חלד רון - ממלאת מקום נציגה17

מיכל מזור-קולר - ממלאת מקום נציגה18
קרן גולי לוי - ממלאת מקום נציגה19

תמר ברעם - ממלאת מקום נציגה20

מחוז הצפון

תמי אלתר - נציגה

מחוז תל אביב
נורית מזרחי - נציגה21

עדית אנגלשטיין - ממלאת מקום נציגה22
גנית גדות כרמי - ממלאת מקום נציגה23

אורלי גינצברג-בן ארי - ממלאת מקום נציגה24
נועה סוניה עמירב פטאל - ממלאת מקום נציגה25

התשפ"ג  בטבת  ג'  יום  עד  אלה  מינויים  של   תוקפם 
אשר  להלן,  המפורטות  של  מינויהן  למעט   ,)2022 בדצמבר   27(
תוקפם יהיה כקבוע במינוי שפורסם ברשומות לגבי כל אחת מהן:

אסתי שחל26
רעות אופק27

נורית קרונהאוזר פיילס28

תמר ברעם29;

נועה סוניה עמירב פטאל30.

מינוייהם של נציגים אחרים קודמים שלא פורטו לעיל - 
בטלים.

כ"ט בשבט התשע"ט )4 בפברואר 2019(
)חמ 3-7-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

י"פ התשע"ח, עמ' 7935.  29

י"פ התשע"ט, עמ' 4144.  30

הסמכת מפקחים
לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959

התעסוקה,  שירות  לחוק  74)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
רשות  עובדי  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959 
מפורטים  ששמותיהם  הפנים,  במשרד  וההגירה  האוכלוסין 
החוק  לפי  הוראות  ביצוע  על  פיקוח  לשם  למפקחים  להלן, 

בקשר לעובדים זרים או בקשר לתיווך עבודה בעניינם:

מוסטקי גיורא    וינטרוב ערן מאיר

דדון שלמה    פינטו אורן

שטרית יוסף    קלימי ברק ברוך

ממן אושרי    בר שלום מאור

עטילה ראפת    אסולין לוי שלמה סמי

כועי נאור    חיים ניר

איטח נתנאל נאתי    הרשקוביץ דולב גדי

לידאני אורית    משה אורפז

שרעבי עומר    ג'וזף שרית

אבולוף שמואל    פרוסקוריאקוב דניאל

ל' בשבט התשע"ט )5 בפברואר 2019(
)חמ 3-300-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התש"ע, עמ' 498.  1

הסמכה
לפי תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974

לישראל,  הכניסה  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
)הסכמים  א'  אגף  מנהל  את  מסמיך  אני  התשל"ד-11974, 
לפי  בסמכויותי  וההגירה,  האוכלוסין  ברשות  בילטראליים( 

תקנות 2, 4 ו–8 לתקנות האמורות.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-600-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ק"ת התשי"ד, עמ' 1517.  1

 
י"פ התשע"ז, עמ' 8108.  10

י"פ התשע"ו, עמ' 7986.  11

י"פ התשע"ה, עמ' 4110.  12

י"פ התשע"ח, עמ' 1574.  13

י"פ התשע"ט, עמ' 621.  14

י"פ התשע"ח, עמ' 4852.  15

י"פ התשע"ו, עמ' 4192.  16

י"פ התשע"ו, עמ' 7402.  17

י"פ התשע"ו, עמ' 4192.  18

י"פ התשע"ה, עמ' 1222.  19

י"פ התשע"ח, עמ' 7935.  20

י"פ התשע"ה, עמ' 7777.  21

י"פ התשע"ה, עמ' 7777.  22

י"פ התשע"ח, עמ' 1538.  23

י"פ התשע"ז, עמ' 7402.  24

י"פ התשע"ט, עמ' 4144.  25

י"פ התשע"ח, עמ' 4853.  26

י"פ התשע"ט, עמ' 621.  27

י"פ התשע"ח, עמ' 4852.  28
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את מינויו של דני טל למפקח על היהלומים לעניין הצו, מיום 
י"ח בשבט התשע"ט )24 בינואר 2019( עד יום י"ח בניסן התשע"ט 
לפי  )23 באפריל 2019(, או עד איוש המשרה במכרז דרך קבע, 

המוקדם מביניהם.

י"ח בשבט התשע"ט )24 בינואר 2019(
)חמ 3-1246-ה2(

אלי כהן  
שר הכלכלה והתעשייה  

הודעה על מינוי נציג שר הכלכלה והתעשייה 
למועצת הרשות לפיתוח ירושלים

לפי חוק הרשות לפיתוח ירושלים, התשמ"ח-1988

לחוק  8)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
כ"ה  ביום  מיניתי  התשמ"ח-11988,  ירושלים,  לפיתוח  הרשות 
בטבת התשע"ט )2 בינואר 2019(, את עוז כ"ץ לנציג שר הכלכלה 

והתעשייה במועצת הרשות לפיתוח ירושלים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

מינויה של נאוה זקן - בטל2.

י"ג באדר א' התשע"ט )18 בפברואר 2019(
)חמ 3-2159(             אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשמ"ח, עמ' 168.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 7420.  2

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה
לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977

אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ב( לחוק רשות 
מיניתי  הממשלה,  ובאישור  התשל"ז-11977,  התעופה,  שדות 
הציבור,  נציגי  מקרב  הרשות  במועצת  לחבר  אברג'ל,  חיים  את 

לתקופת כהונה שלישית2.

ב' באדר א' התשע"ט )7 בפברואר 2019(
)חמ 3-421-ה1(

                                                     ישראל כ"ץ
                                         שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשל"ז, עמ' 182.  1

י"פ התש"ע, עמ' 2879; התשע"ד, עמ' 4671.  2

הודעה בדבר מינוי חברה במועצת רשות שדות התעופה 
לתקופת כהונה שנייה

לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977

אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9)ב( לחוק רשות 
חירמן  ברוניסלבה  את  מיניתי  שדות התעופה, התשל"ז-11977, 
המדינה,  נציגי  מקרב  התעופה  שדות  רשות  במועצת  לחברה 

לתקופת כהונה שנייה2.

ו' באדר א' התשע"ט )11 בפברואר 2019(
)חמ 3-421-ה1(

                                                     ישראל כ"ץ
                                        שר התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשל"ז, עמ' 182.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1535 ועמ' 2367.  2

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

לחוק  16)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
הכניסה לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, העברתי ביום 
שירות  מינהל  לעובדי   ,)2019 בינואר   29( התשע"ט  בשבט  כ"ג 
למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה המנויים 
להלן, את סמכויותי לפי סעיפים 2)א()2( ו–)ג( סיפה, 3)2(, 3א)א( 
או  קבע  לישיבת  רישיון  לבטל  הסמכות  למעט  לחוק,  ו–11)א( 

לישיבת ארעי, וכן לפי סעיף 11)א1( לחוק:

מנהל תחום )חקלאות וירדנים(;

מרכז )עובדים זרים - חקלאות וירדנים(.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-677-ה1(           אריה מכלוף דרעי

שר הפנים  
ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  1

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א( לחוק הכניסה 
כ"ג  ביום  העברתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
)פיקדונות(  תחום  למנהל   ,)2019 בינואר   29( התשע"ט  בשבט 
11)א1(  סעיף  לפי  סמכויותי  את  וההגירה,  האוכלוסין  ברשות 

לחוק.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-677-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  1

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)א( לחוק הכניסה 
כ"ג  ביום  העברתי  החוק(,   - )להלן  התשי"ב-11952  לישראל, 
)הסכמים  א'  אגף  למנהל   ,)2019 בינואר   29( התשע"ט  בשבט 
לפי  סמכויותי  את  וההגירה,  האוכלוסין  ברשות  בילטראיים(, 
6, 10א)א(  ו–)ג(,  )ב(  3)2(, 3א)א(,  ו–)ג( סיפה,  )ב(  סעיפים 2)א()2(, 
או  קבע  לישיבת  רישיון  לבטל  הסמכות  למעט  לחוק,  ו–11)א( 

לישיבת ארעי, וכן לפי סעיף 11)א1( לחוק.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-677-ה1(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  1

הודעה על הארכת מינוי מפקח על היהלומים
לפי צו הפיקוח על יהלומים, יבואם ויצואם, התשל"ט-1979

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לצו הפיקוח על יהלומים, יבואם 
)להלן - הצו(, אני מודיע כי הארכתי  ויצואם, התשל"ט-11979 

 
ק"ת התשל"ט, עמ' 445; התש"ן, עמ' 942.  1
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מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד העובדים הרשומים לעיל 
מכהנים בתפקידם.

ח' באייר התשע"ח )23 באפריל 2019(
)חמ 3-1923(

רוביק דנילוביץ'  
ראש עיריית באר שבע  

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה המקומית אבן יהודה, בישיבתה מיום י' בטבת 
לעניין  ערר  לוועדת  נוסף  הרכב   )2018 בדצמבר   18( התשע"ט 

החוק האמור, בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

עורך הדין ליאב ברק - יושב ראש

רואה חשבון נועם צור - חבר

עורך הדין חגי הראל - חבר

עורך הדין ויקטור עטיה - חבר ממלא מקום.

כ"ג בשבט התשע"ט )29 בינואר 2019(
)חמ 3-265-ה1(

                                                     אברהם הררי
                                     ראש המועצה המקומית אבן יהודה

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מיום  בישיבתה  יבנה,  חבל  האזורית  המועצה  מועצת  מינתה 
)25 בדצמבר 2018( ועדת ערר לעניין החוק  י"ז בטבת התשע"ט 

האמור, בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

אופיר בוכניק - יושב ראש

נטע עמיר - חברה

רן דיאור - חבר

ח' באדר א' התשע"ט )13 בפברואר 2019(
)חמ 3-265-ה1(

משה ליבר  
ראש מועצת חבל יבנה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בטבת  ח'  מיום  בישיבתה  מטולה,  המקומית  המועצה  מינתה 

מינוי נציג ציבור בוועדות ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

הסעד,  שירותי  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בוועדות  לחבר  לוין,  אלכסנדר  את  ממנה  אני  התשי"ח-11958, 
ערר במחוז תל אביב והמרכז שהוא נציג ציבור, לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לשלוש שנים מיום חתימתו.

ג' בשבט התשע"ט )9 בינואר 2019(
)חמ 3-1082(

                                                  חיים כץ
                        שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

               
ס"ח התשי"ח, עמ' 103; התשע"א, עמ' 75.  1

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה, בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור, את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה, גיליון 
 2016 מאוקטובר  למהדורה   2019 מפברואר   ,2 מס'  תיקון 

ולגיליון תיקון מיום 22018; 

ת"י 1099 חלק 1.1 - זיגוג בבניינים - תכן השמשה - קביעת מין 
הזכוכית ועובי השמשה, גיליון תיקון מס' 1, מפברואר 2019 

למהדורה מאוקטובר 32018;

מבנים  אדמה:  ברעידות  לעמידות  תכן   -  2.1 חלק   413 ת"י 
הנדסיים - מערכת מדפי אחסון מפלדה גיליון תיקון מס' 

1, מפברואר 2019 למהדורה מיוני 42006.

ז' באדר א' התשע"ט )12 בפברואר 2019(
)חמ 3-96-ה5(           אילן כרמית

ממלא מקום המנהל הכללי   
של מכון התקנים הישראלי  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 11430.  2

י"פ התשע"ט, עמ' 2692.  3

י"פ התשס"ו, עמ' 4206.  4

מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

לחוק  5)ב(  סעיף  מכוח  שניתן  צו1  לפי  סמכותי  בתוקף 
העבירות המינהליות, התשמ"ו-21985 )להלן - החוק(, ולאחר 
שבע  באר  עיריית  עובדי  את  ממנה  אני  כדין,  שהוכשרו 
לעניין  שבע  באר  עיריית  בתחום  למפקחים  להלן,  המפורטים 
העבירות המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות 

)קנס ינהלי כלבת ופיקוח על כלבים(, התשס"ז-32007:

יגאל סייגבקר ליאור בן יוסף   

דיאגו גולסט חיים בראון      

מתן עיאש יעל מלמוד        
 

י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  3
 

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1
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התשע"ט )16 בדצמבר 2018( לעניין החוק האמור, את הרכב חברי 
ועדת הערר כלהלן:

עורך הדין מושי וגשל - יושב ראש

מיכל זמיר - חברה

ניסים קנדיוטי- חבר

שחר גמליאל - ממלא מקום חבר

ו' באדר א' התשע"ט )11 בפברואר 2019(
)חמ 3-265-ה1(

דוד אזולאי  
ראש המועצה המקומית מטולה  

בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בחיפה

פר"ק 16478-12-18

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

ובעניין פירוק עמותת אלהודא ולרשאד, ע"ר 58-057233-7,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.12.2018 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.3.2019, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של העמותה 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   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.5.3.2019

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 5.3.2019.

טובה פריש, עו"ד  
סגנית מנהלת יחידת אכיפה    

ובקרה רשות התאגידים  

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

החפרפרת איציק את שרון עבודות עפר בע"מ
 )ח"פ 513232421(

)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 07/04/2019, בשעה 17:00, אצל המפרקת, רח' 
הרקפת 163, מושב אלישמע, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נועה חובב, עו"ד, מפרקת

אוטופוז בע"מ
 )ח"פ 511834996(

)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 07/04/2019, בשעה 10:00, אצל אלרואי מנור 
אנגלרד עורכי דין, רח' בר כוכבא 23, בני ברק, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אביתר אנגלרד, עו"ד, מפרק

ספרינטג'ם בע"מ
 )ח"פ 515723401(

)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 
תתכנס ביום 17/04/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' השקד 
23, תל מונד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יריב ברוש, מפרק

טייסאם רשות )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-395171-5(

)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 
תתכנס ביום 24.3.2019, בשעה 16.00, אצל המפרק, רח' אבא הלל 
סילבר 14, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן גרוס, עו"ד, מפרק

Stanhope Capital Ltd.
)ח"פ 51-564395-5(

)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 
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 Stanhope Capital תתכנס ביום 28.3.2019, בשעה 15.30, במשרדי
 (Switzerland) SA, 5 Square de l'Academie, 1205 Geneva,
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם   Switzerland
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אשר דובב, עו"ד, מפרק

תפרון - מקרו בע"מ
)ח"פ 51-222954-3(

)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 
תתכנס ביום 31.3.2019, בשעה 12.00, במשרדי חברת תפרון בע"מ, 
אזור תעשייה תרדיון, משגב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

קרן קנטרז'י, מפרקת

סטאר נכסים ק.מ. בע"מ
)ח"פ 51-248895-8(

)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 
תתכנס ביום 31.3.2019, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' פינסקי 5, 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרים מגיד, עו"ד, מפרק

מרכז שירות למשאיות ואוטובוסים הגליל העליון בע"מ
)ח"פ 51-572962-2(

)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 
תתכנס ביום 15.4.2019, בשעה 10.00, במשרד שנהב קונפורטי רותם 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שמיר,  קיבוץ  ושות', 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נועם קורן זמרן, עו"ד, מפרק

אופטיוייז בע"מ
)ח"פ 51-417451-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.2.2019, התקבלה החלטה 
שטינמץ,  ישראל  צבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מת"ד 171, מושב נחושה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי ישראל שטינמץ, מפרק

קידבוק בע"מ
)ח"פ 51-460824-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 4.2.2019, התקבלה החלטה 
שטינמץ,  ישראל  צבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מת"ד 171, מושב נחושה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי ישראל שטינמץ, מפרק

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 1219-01-14

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: ישי אמסלם.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

נושי החייב הנ"ל,  ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 26355-06-14

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: יצחק כהן.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

נושי החייב הנ"ל,  ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת
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הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בירושלים, תיק פש"ר 45322-12-14

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייבת: מלכה עמוס.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בירושלים, תיק פש"ר 47358-12-14

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייבת: מזל ברמפוב.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 10162-02-15

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: דוד אברג'ל.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

נושי החייב הנ"ל,  ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 18907-07-15

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: דביר שלום.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

נושי החייב הנ"ל,  ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש"ר 33501-07-15

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: גולייב אדלט.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

נושי החייב הנ"ל,  ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש"ר 16715-01-16

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: נסים ערידה.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

נושי החייב הנ"ל,  ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פש"ר 15618-08-16

בעניין: פקודת פשיטת רגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: פרוספר בן חיים.

טירת   ,1 האתגר  מרח'  אוגינץ,  קרן  עו"ד  ומענה:  הנאמנת  שם 
הכרמל, ת"ד 3680, חיפה, טל' 04-8624989.

נושי החייב הנ"ל,  ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם לא 
יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, תקבע הנאמנת ותחלק את 
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

קרן אוגינץ, עו"ד, נאמנת

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פש"ר 45602-12-11

שם החייב ומענו: זכרון אייל נסים רפאל, רח' הרב קוק 45, רמת 
השרון.

שם הנאמן: עו"ד אביב פריצקי.

סוג הדיבידנד: דין רגיל

אחוז הדיבידנד: כ–59%
הדיבידנד: כ–1,361,930 שקלים חדשים.

אביב פריצקי, עו"ד, נאמן
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