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הודעה בדבר עדכון סכומים
 לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 234)א()1()ב( וסעיף 352)ב( לחוק 
חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-12018 )להלן - החוק(, 
אני מודיע כי עקב שיעור שינוי השכר הממוצע כאמור בסעיף 
התעדכנו  352)א(,  בסעיף  כאמור  המדד  ושינוי  234)א()1()ב( 
 ,110 104)א()2(,   ,103  ,10 7)א()2(,  בסעיפים  הנקובים  הסכומים 
177)ד(, 186, 187, 208)1(, 219)ב()3( ו–234)א()1()א( לחוק, ומיום ד' 

בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( הם יהיו כלהלן:

בסעיף 7)א()2( לחוק, במקום "25,000 שקלים חדשים" יבוא   )1(
"25,076 שקלים חדשים";

בסעיף 10 לחוק, בכל מקום -  )2(

במקום "10,000 שקלים חדשים" יבוא "10,030 שקלים  )א( 
חדשים";

במקום "75,000 שקלים חדשים" יבוא "75,228 שקלים  )ב( 
חדשים";

שקלים   150,000" במקום  מקום,  בכל  לחוק,   103 בסעיף   )3(
חדשים" יבוא "150,455 שקלים חדשים";

חדשים"  שקלים   150,000" במקום  לחוק,  104)א()2(  בסעיף   )4(
יבוא "150,455 שקלים חדשים";

בסעיף 110 לחוק, בכל מקום -  )5(

במקום "10,000 שקלים חדשים" יבוא "10,030 שקלים  )א( 
חדשים";

במקום "75,000 שקלים חדשים" יבוא "75,228 שקלים  )ב( 
חדשים";

בסעיף 177)ד( לחוק, במקום "150,000 שקלים חדשים" יבוא   )6(
"150,455 שקלים חדשים";

יבוא  "150,000 שקלים חדשים"  במקום  לחוק,   186 בסעיף   )7(
"150,455 שקלים חדשים";

שקלים   50,000" במקום  מקום,  בכל  לחוק,   187 בסעיף   )8(
חדשים" יבוא "50,152 שקלים חדשים";

בסעיף 208)1( לחוק, במקום "150,000 שקלים חדשים" יבוא   )9(
"150,455 שקלים חדשים";

בסעיף 219)ב()3( לחוק, במקום "5,000 שקלים חדשים" יבוא   )10(
"5,015 שקלים חדשים";

בסעיף 234)א()1()א( לחוק -  )11(

במקום "25,630 שקלים חדשים" יבוא "27,951 שקלים  )א( 
חדשים";

במקום "39,945 שקלים חדשים" יבוא "41,927 שקלים  )ב( 
חדשים".

כ"ט בטבת התש"ף )26 בינואר 2020(
)חמ 3-5932(

אמיר אוחנה  
שר המשפטים  

ס"ח התשע"ח, עמ' 310.  1

הודעה על מינוי סגן מפקח עבודה ראשי
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954

הפיקוח  ארגון  לחוק  ו–)ג(  2)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מפקח  את  מיניתי  כי  מודיע  אני  התשי"ד-11954,  העבודה,  על 

העבודה2, אריה שמילוביץ, לסגן מפקח עבודה ראשי.

במשרד  בתפקידו  משמש  המתמנה  עוד  כל  המינוי  תוקף 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(
)חמ 3-150-ה1(                           בנימין נתניהו

                             ראש הממשלה וממלא מקום שר העבודה
                                   הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשי"ד, עמ' 202; התשמ"ב, עמ' 162; י"פ התשע"ז,  1

עמ' 1312.  
י"פ התשע"ח, עמ' 2169.  2

הסמכת רשות מוסמכת
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לצו יבוא חופשי, התשע"ד-12014, 
אני מסמיך את תומר קרוצ'י, מנהל תחום היבוא במינהל היבוא 
הוא  עוד  כל  המשרד(,   - )להלן  והתעשייה  הכלכלה  במשרד 

עובד המשרד, לרשות מוסמכת למתן רישיון יבוא לייבוא -
 36.04 מכס  בפרט  כמפורט  פירוטכניים,  ומוצרים  זיקוקין   )1(
טובין,  על  קנייה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  לצו 

התשע"ז-22017 )להלן - צו תעריף המכס(;

 ,85.26  ,85.43  ,96.08 המכס  בפריטי  כמפורט  לייזר,  מוצרי   )2(
85.13, 90.132000 ו–90.15 לצו תעריף המכס;

חץ וקשת, כמפורט בפריטי המכס 95.06, 95.05, 95.04, 95.03,   )3(
95.02 ו–95.07 לצו תעריף המכס.

תוקפה של הסמכה זו לשנה או עד חזרתה של ריקי יחזקאל 
מימון3 לתפקידה, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ה בטבת התש"ף )22 בינואר 2020(
)חמ 3-552-ה2(                             אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה  
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד, עמ' 46.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ז, עמ' 41.  2

י"פ התשע"ט, עמ' 11849.  3

הודעה על מינוי במועצת הרשות הלאומית 
לחדשנות טכנולוגית

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

ו–49  8ב)ח(  8ב)ד(,  8ב)א()6(,  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  לחוק 
התשמ"ד-11984, אני מודיע כי מיניתי את ציפורה עוזר ערמון2 
לחדשנות  הלאומית  הרשות  במועצת  כחברה  נוספת  לכהונה 

טכנולוגית מקרב הציבור.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ה בטבת התש"ף )22 בינואר 2020(
)חמ 3-5410(                              אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשמ"ד, עמ' 100; התשע"ה, עמ' 256.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 5825.  2
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 הודעה על הסמכת פקח במועצה המקומית 
מזכרת בתיה והסמכה למסור הודעת קנס

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008, ולפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח 

משולב[, התשמ"ב-1982

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - חוק אכיפה סביבתית(, הסמכתי את אביתר אלוני, לאחר 
שקיבל הכשרה מתאימה לכך, לפקח סביבתי, ומוקנות לו בזה כל 
הסמכויות כמפורט בהוראות החוק, לצורך אכיפת חיקוקי הסביבה, 

כהגדרתם בחוק אכיפה סביבתית.

נוסף על כך, בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)ב( לחוק סדר הדין 
המוסמך  את  הסמכתי  התשמ"ב-21982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי 
הסביבה  חיקוקי  על  עבירות  לעניין  קנס  הודעות  למסור  לעיל 

כאמור.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
במועצה המקומית מזכרת בתיה.

י"ב בכסלו התש"ף )10 בדצמבר 2019(
)חמ 3-4029(

גבי גאון  
ראש המועצה המקומית   

מזכרת בתיה  
ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.  2

הודעה על הסמכת פקח סביבה בעיריית שפרעם
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, הסמכתי ביום ז' בכסלו התש"ף )5 בדצמבר 2019( 
את הפקח וליד גנדאוי, אשר קיבל הכשרה מתאימה לכך כאמור 
הסביבה  חיקוקי  אכיפת  לצורך  סביבתי  לפקח  לחוק,   3 בסעיף 

כהגדרתם בחוק, בתחומי הרשות.

נוסף על האמור, בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)ב( לחוק סדר 
הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-21982, אני מסמיך את הפקח 
לעיל למסור הודעות תשלום קנס על עבירות על חיקוקי הסביבה 

כהגדרתם בחוק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
ברשות או עד לביטולה, לפי המוקדם מביניהם.

ז' בכסלו התש"ף )5 בדצמבר 2019(
)חמ 3-4029(

עורסאן יאסין  
ראש עיריית שפרעם   

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.  2

ביטול מינוי חבר ועדה ממונה במועצה הדתית 
ירושלים

לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 
התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  10ב)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מינויו  את  ביטלתי  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
יושב ראש חבר ועדה ממונה במועצה  של יהודה גרליץ2 לסגן 

הדתית ירושלים.

הודעה זו תיכנס לתוקף מיום כ"ד בטבת התש"ף )21 בינואר 
.)2020

כ"ד בטבת התש"ף )21 בינואר 2020(
)חמ 3-140-ה5(

יצחק וקנין  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 1061.  2

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

הרישוי"  "רשות  בהגדרה  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
שבסעיף 1 לפקודת התעבורה1  -

לעניין  רישוי  כרשות  סמכויותי  את  קוגמן  לדורון  אצלתי   .1
85)ד1(,  82)ב(,  82)א(,  39ה)ג(,  39ד)א(,  39ג)ג(,  4)א(,  תקנות 
85א)ח(, 85ב)ב(, 86)3(, 90)ה(, 91)א(, 91)ב(, 91)ג(, 91)ו(, 92)ג(, 
92)ד(, 165)ב(, 266, 271, 271א)א( ו–)ב(, 277, 278)א(, 279)ג(, 
314א,  314)ד(,   ,311 305)ג(,   ,304 301)א(,  ו–282)ד1(,  282)א( 
363א)ד(,   ,360 350)א(,  333)ד(,  330ב)ב(,  323)ג()3(,  320)ד(, 
ו–)ג(,  372)ב(  370ב,  365ב)א(,  364ח)ב(,  364ד)א(,  363ג)א(, 
483א   ,481 ו–)ז(,  476)ה(  469)ב(,  467)ב(,  383א)ד(,  380)א(, 
ו–506 לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961 )להלן - תקנות 

התעבורה(;

אצלתי לג'מיל אבו חלא את סמכויותי כרשות רישוי לעניין   .2
85)ד1(,  82)ב(,  82)א(,  39ה)ג(,  39ד)א(,  39ג)ג(,  4)א(,  תקנות 
85א)ח(, 85ב)ב(, 86)3(, 90)ה(, 91)א(, 91)ב(, 91)ג(, 92)ד(, 266, 
301)א(,  282)א(,  279)ג(,  278)א(,   ,277 ו–)ב(,  271א)א(   ,271
305)ג(, 311, 314)ד(, 314א, 320)ד(, 323)ג()3(, 330ב)ב(, 333)ד(, 
350)א(, 360, 363א)ד(, 364ח)ב(, 365ב)א(, 370ב, 372)ב( ו–)ג(, 
ו–506  483א   ,481 476)ז(  469)ב(,  467)ב(,  383א)ד(,  380)א(, 

לתקנות התעבורה.

 - חלא3  אבו  לג'מיל  סמכויות  אצילת  על  קודמת  הודעה 
בטלה.

כ"ט בטבת התש"ף )26 בינואר 2020(
)חמ 3-214(

אבנר פלור  
רשות הרישוי  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 6523.  3
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הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965, לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1964, ולפי תקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-1953

בהתאם לאמור בתקנות 11א ו–41)א( לתקנות המכס, התשכ"ו-11965 )להלן - תקנות המכס(, תקנה 42א לתקנות סוכני המכס, 
התשכ"ה-21964 )להלן - תקנות סוכני המכס(, תקנה 23)ג( לתקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-31953 )להלן - תקנות מס קנייה(, אני 

מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים להלן בטור ג' תואמו, והם מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, כמפורט לצדם בטור ד':

טור א'
התקנות

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
 הסכום הקיים 
בשקלים חדשים

טור ד'
 הסכום המתואם 
בשקלים חדשים

תקנות המכס

416412בעד שירות המצריך נוכחות פקיד מכס11)א()5(

אגרת מחשב לרשימונים בערך טובין 11א)א(
העולה על 1,000$

3636

אגרת מחשב לרשימונים בערך טובין 11א)א(
שאינו עולה על 1,000$

1818

אגרת ביטחון לרשימונים בערך טובין 11א)א1(
העולה על 500$

4141

42,14841,775בעד אגרת רישיון חדש למחסן רשוי 16)א()1(

בעד אגרת רישיון חדש למחסן 16)ב()1(
לתצוגת רכב  

11,81811,713

111110בעד תעודת מכס24)ב(

בעד מצהר מתוקן37
111110

בעד אישור המעיד על הגשת רישיון 37א
יבוא או היתר יבוא ועל תוכנו ובעד 
העתק מכל תעודה או מסמך הדרוש 

לביצוע הפקודה

111
110

תקנות סוכני המכס

 בעד אגרת רישום או אישור סוכן41)1(
מכס 

1,1241,114

283280בעד אגרת רישום או אישור פקיד רשוי41)2(

558553בעד אגרה שנתית לסוכן מכס42)1(

283280בעד אגרה שנתית לפקיד רשוי42)2(

תקנות מס קנייה

בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל 23)א(
לעניין החוק

111110

א' בשבט התש"ף )27 בינואר 2020(
)חמ 3-1464-ה1(  

ערן יעקב  
מנהל רשות המסים בישראל  

__________
ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; התשמ"א, עמ' 376; י"פ התשע"ט, עמ' 7456.  1

ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307; התשמ"א, עמ' 377; י"פ התשע"ט, עמ' 7456.  2

ק"ת התשי"ג, עמ' 1364; התשמ"ז, עמ' 965; י"פ התשע"ט, עמ' 7456.  3
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943
מכוח ההרשאה שניתנה לרכבת ישראל בע"מ שהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים 6780, התשע"ד, עמ' 4720, ולפי   .1
סעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943  )להלן - הפקודה(, אני מודיעה כי הזכויות במקרקעין המתוארים 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליהם פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 6180, התשע"א, עמ' 
1828, מיום כ"ג בטבת התשע"א )30 בדצמבר 2010(, יהיו לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות. 

תיאור הקרקע -   .2

שטח במ"רלשעבר חלקותחלקותגוש

עילי: 1,541 מ"ר13, 15, 16, 3018644
*תת"ק: 883 מ"ר 3022659

116 ,100 ,9867 ,44 ,43

30227*73 ,29 ,*23

עילי: 1,441 מ"ר5, 30, 32, 3023167

עילי: 2,141 מ"ר3023190

3023352 ,21 ,20

עילי: 2,021 מ"ר53, 106*30233
*תת"ק: 758 מ"ר

עילי: 5,208 מ"ר5, 57, 124, 125, 126, 30233127
*תת"ק: 2,139 מ"ר 30235*386 ,*359 ,*358 ,351239 ,237 ,235 ,61 ,60

30107 ,*46  ,*44  ,*43  ,*36  ,*35  ,*34  ,*23  ,*17
*148 ,*140 ,*137 ,*135 ,*104 ,*64 ,*63

 *תת"ק 4,812 מ"ר

30107 ,*112 ,*110 ,*99 ,*97 ,*96 ,*64 ,*49 ,*42
*116 ,*114

עילי: 1,438 מ"ר
*תת"ק: 5,489 מ"ר

30137 ,*175 ,*132 ,*131 ,*124 ,*123 ,*94 ,*93
*197 ,*195

30138*141

30864*40 ,*37 ,*36 ,27 ,20

י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(
)חמ 3-4(  

נטלי כץ  
מנהלת אגף תכנון רכבת ישראל בע"מ  

__________
1 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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שם האגודה: מאג'ד - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )2(

מס' האגודה: 57-005549-1.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
טל'   ,9438622 ירושלים   ,15 הצבי  רח'  הכלכלה,  ממשרד 

02-6662711, פקס' 02-6793432.

קהילתית  אגודה   - גנים  באר  מורג  קהילת  האגודה:  שם   )3(
שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005593-9.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
טל'   ,9438622 ירושלים   ,15 הצבי  רח'  הכלכלה,  ממשרד 

02-6662711, פקס' 02-6793432.

חקלאית  שיתופית  אגודה  הגושרים  נשירי  האגודה:  שם   )4(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-004212-7.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד לארי גולדשטיין, 
חצור   ,42 ת"ד  הגליל,  קניון  גולדשטיין,  את  מקופרשמיט 

הגלילית, טל' 04-6487000.

שם האגודה: אגודה קהילתית יערה בע"מ.  )5(

מס' האגודה: 57-006093-9.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד איתי הפלר, ממאיר 
חיפה   ,57 העצמאות  דרך  רח'  דין,  עורכי  משרד  הפלר, 

33066, טל' 04-8521471, פקס' 04-8538003.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי מענו.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

א' בשבט התש"ף )27 בינואר 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

הילמן צ. שירותי הפקה ותיירות בע"מ
)ח"פ 51-298535-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 20.1.2020, התקבלה החלטה 
מרח'  סנג'רו,  לילך  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המצילתיים 23, מעלה אדומים 9839229, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מקומית  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  ב",  מתחם  "נהריה   - תמ"ל/1013 
פורסמה בילקוט הפרסומים 7407, התשע"ז, עמ' 1786, מוסרת 
 - )להלן  נהריה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח 

למבני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בנהריה, גוש 21209 -  

חלקות 19, 20, 21, 22 )לשעבר גוש 19591, ח"ח 9(;  

חלקה 23 )לשעבר גוש 19591, ח"ח 8(;  

חלקה 24 )לשעבר גוש 19591, ח"ח 8, 9 ו–10(;  

חלקה 25 )לשעבר גוש 18209, ח"ח 123 וגוש 19591, ח"ח 10(   
בשלמות; הייעוד: מבני ציבור.

ט' בטבת התש"ף )6 בינואר 2020(

)חמ 3-2(                                           רונן מרלי
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נהריה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
צווי פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות 
השיתופיות, מינוי מפרקים והודעות לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

שם האגודה: בירכת אלזבוד אג"ש חקלאית למי השקאה   )1(
בית גן גליל עליון בע"מ.

מס' האגודה: 57-003585-7.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
טל'   ,9438622 ירושלים   ,15 הצבי  רח'  הכלכלה,  ממשרד 

02-6662711, פקס' 02-6793432.
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דטריו בע"מ
)ח"פ 51-521178-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם 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 27.3.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתי גרוס, מרח' ה' 

באייר 82, ראש העין 4805682, למפרק החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.3.2020, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מתי גרוס, מפרק

טיימינג השקעות ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-527861-2(

)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 12.3.2020, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ביאליק 42, 
חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
מתתיהו שמואל, מפרק

אגתן בע"מ
)ח"פ 51-114625-0(

)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 16.3.2020, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יצחק 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,12 אלחנן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריה נדיבי, מפרק

א.ח.מ.ב. חברה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-161195-6(

)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 
גוטליב  שניצר  עו"ד  אצל   ,13.00 בשעה   ,12.3.2020 ביום  תתכנס 
סאמט, רח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 

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

לילך סנג'רו, עו"ד, מפרקת

יהלום שירותי דרך בע"מ
)ח"פ 51-546341-2(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.4.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איאד נוגידאת, מרח' 

רואוס אל–ג'יבאל 5, נצרת 1600000, 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.

איאד נוגידאת, עו"ד, מפרק

סיבליה - יבוא שיווק ובניה בע"מ
)ח"פ 51-333421-9(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.7.2019, התקבלה החלטה 
צמח  מרח'  מזרחי,  יוסף  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

השדה 43, מעלה אדומים 9853628, 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.

יוסף מזרחי, מפרק

אוטק בע"מ
)ח"פ 51-260430-7(

)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 
של בעלי המניות של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.4.2018, 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

יהודה פלק, מרח' העצמאות 118, חיפה, 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.

יהודה פלק, עו"ד, מפרק
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בי. אקס. אי. אל בע"מ
)ח"פ 51-497557-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת 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 11.9.2019, התקבלה החלטה 
לוי,  דובריש  רקפת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' קויפמן 2, תל אביב, 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.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

בי. אקס. אי. אל בע"מ
)ח"פ 51-497557-2(

)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 1.3.2020, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' קויפמן 2, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רקפת דובריש לוי, עו"ד, מפרקת

המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא יצחקי, מפרק

מ.פ.ל סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-373779-1(

)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 
תתכנס ביום 15.3.2020, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' היצירה 3, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
חיים למפרט, מפרק

הופ בעבודה בע"מ
)ח"פ 51-548996-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 12.3.2020, בשעה 14.00, אצל המפרקת, רח' 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אונו,  קריית   ,31 הזמיר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
לימור נבון, מפרקת

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה
מועד האסיפה 

הכללית בדבר סיום 
הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
)כתובת, אצל(

שם הנאמן

מטוב הארץ מ.מ.י. 
סיטונאות מזון בע"מ

הדרור 8, עפולה, אצל מנהל החברה 51486898310.03.202010:00
דוד שמעון מוסאי

דוד שמעון 
מוסאי

רון אשחר יזמות וניהול 
פרוייקטים בע"מ

הנשיאים 51, פתח תקווה, אצל 51311206010.03.202010:00
מנהל החברה רוני חזקיהו

רוני חזקיהו

נ. מאיר - יבוא ושיווק 
בע"מ

אהרונוביץ ראובן 10, בני ברק, אצל 51270127710.03.202010:00
מנהל החברה נעמת מאיר 

נעמת מאיר

רח' 5 74, עספיא, אצל מנהל החברה 51262097210.03.202010:00עטשה את חזאן בע"מ
עטשה גאדה

עטשה גאדה

אבי עובד לוי ובניו 
)בניה, פיתוח השקעות 

וייזום( 1998 בע"מ

נווה דניאל, אצל מנהל החברה לוי 51261663210.03.202010:00
יצחק

לוי יצחק

חמוצי הכפר - פרוטיב 
ייצור חמוצים ותרכיזים 

בע"מ

המלאכה 15, קריית מלאכי, אצל 51337500610.03.202010:00
מנהל החברה בני בוסקילה אמיל

בני בוסקילה 
אמיל

מוסך חיש 2000 )2004( 
בע"מ

מבצע קדש, חיפה, אצל מנהל 51356961610.03.202010:00
החברה מלאכי רוזן

מלאכי רוזן

אי. טי. די. סחר 
בינלאומי בע"מ

פני הגבעה 4, רמת גן,  אצל צפריר 51083864201.03.202012:00
יהודית

צפריר יהודית

בי. סי. אס. ניהול קרנות 
)2000( בע"מ

מרכז עזריאלי 1, תל אביב, אצל 51289741408.03.202010:00
יגאל ארנון ושות'

בנימין ברגמן

חברת שמיים כחולים 
)איטח( )1996( בע"מ

רח' הצבעוני 29/1, ביבנה, במשרד 51241485501.03.202014:00
הנאמן שרלו איטח

שרלו איטח
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