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במקום  מקום,  בכל  לחוק,  6ב)א()1()א(  בסעיף  )ב( 
שקלים   1,270" בא  חדשים"  שקלים   1,260"
בא  חדשים"  שקלים   3,560" במקום  חדשים", 

"3,580 שקלים חדשים";

שקלים   3,560" במקום  לחוק,  6ב)א()1()ב(  בסעיף  )ג( 
במקום  חדשים",  שקלים   3,580" בא  חדשים" 
שקלים   6,730" בא  חדשים"  שקלים   6,680"

חדשים";

בסעיף 6ב)א()1()ג( לחוק, בכל מקום, במקום "6,680  )ד( 
חדשים"  שקלים   6,730" בא  חדשים"  שקלים 
 9,400" בא  חדשים"  שקלים   9,334.71" ובמקום 

שקלים חדשים";

במקום  מקום,  בכל  לחוק,  6ב)א()2()א(  בסעיף  )ה( 
שקלים   1,270" בא  חדשים"  שקלים   1,260"
בא  חדשים"  שקלים   3,560" במקום  חדשים", 

"3,580 שקלים חדשים";

שקלים   3,560" במקום  לחוק,  6ב)א()2()ב(  בסעיף  )ו( 
חדשים" בא "3,580 שקלים חדשים" במקום "7,460 

שקלים חדשים" בא "7,510 שקלים חדשים";

בסעיף 6ב)א()2()ג( לחוק, בכל מקום, במקום "7,460  )ז( 
חדשים"  שקלים   7,510" בא  חדשים"  שקלים 
 11,480" בא  חדשים"  שקלים   11,400" ובמקום 

שקלים חדשים";

שקלים   3,120" במקום  לחוק,  6ב)ב()1()א(  בסעיף  )ח( 
ובמקום  חדשים"  שקלים   3,140" בא  חדשים" 
שקלים   6,730" בא  חדשים"  שקלים   6,680"

חדשים";

שקלים   3,120" במקום  לחוק,  6ב)ב()1()ב(  בסעיף  )ט( 
חדשים" בא "3,140 שקלים חדשים" ובמקום "3,560 
שקלים חדשים" בא "3,580 שקלים חדשים", בכל 
מקום, במקום "6,680 שקלים חדשים" בא "6,730 
שקלים חדשים" ובמקום "1,260 שקלים חדשים" 

בא "1,270 שקלים חדשים";

בסעיף 6ב)ב()2()א( לחוק, במקום "3,900 שקלים חדשים"  )י( 
בא "3,930 שקלים חדשים" ובכל מקום, במקום "7,460 

שקלים חדשים" בא "7,510 שקלים חדשים";

בסעיף 6ב)ב()2()ב( לחוק, במקום "3,904.33 שקלים  )יא( 
חדשים" בא "3,930 שקלים חדשים", במקום "3,560 
שקלים חדשים" בא "3,580 שקלים חדשים", בכל 
מקום, במקום "7,460 שקלים חדשים" בא "7,510 
שקלים חדשים" ובמקום "1,260 שקלים חדשים" 

בא "1,270 שקלים חדשים";

בסעיף 6ב)ג( לחוק, במקום "1,260 שקלים חדשים"  )יב( 
במקום  מקום,  בכל  חדשים",  שקלים   1,270" בא 
שקלים   3,580" בא  חדשים"  שקלים   3,560"
בא  חדשים"  שקלים   3,120" במקום  חדשים", 
שקלים   6,680" במקום  חדשים",  שקלים   3,140"
במקום  חדשים",  שקלים   6,730" בא  חדשים" 
שקלים   3,930" בא  חדשים"  שקלים   3,904.33"
בא  חדשים"  שקלים   7,460" ובמקום  חדשים" 

"7,510 שקלים חדשים";

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום 

פערים חברתיים )מענק עבודה(, התשס"ח-2007

שיעור  להגדלת  לחוק  8)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק 

עבודה(, התשס"ח-12007 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

עדכון סכומים

מאי  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב  סכומים  עדכון   .1
2017 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 2016, התעדכנו 
הסכומים הנקובים בסעיפים 2, 4 עד 6, 6ב ו–12)3א( לחוק, 

ביום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(, כלהלן:

בסעיף 2 לחוק -  )1(

שקלים   2,050" במקום  מקום,  בכל   ,)1( בפסקה  )א( 
במקום  חדשים",  שקלים   2,060" בא  חדשים" 
שקלים   3,580" בא  חדשים"  שקלים   3,560"
בא  חדשים"  שקלים   4,740" במקום  חדשים", 
"6,170 שקלים  ובמקום  "4,780 שקלים חדשים" 

חדשים" בא "6,210 שקלים חדשים";

שקלים   2,050" במקום  מקום,  בכל   ,)2( בפסקה  )ב( 
במקום  חדשים",  שקלים   2,060" בא  חדשים" 
שקלים   3,580" בא  חדשים"  שקלים   3,560"
בא  חדשים"  שקלים   4,740" במקום  חדשים", 
שקלים   470" במקום  חדשים",  שקלים   4,780"
ובמקום  חדשים"  שקלים   480" בא  חדשים" 
שקלים   6,810" בא  חדשים"  שקלים   6,760"

חדשים";

בסעיף 4 לחוק -  )2(

שקלים   4,740" במקום  מקום,  בכל   ,)1( בפסקה  )א( 
חדשים" בא "4,780 שקלים חדשים";

בא  חדשים"  שקלים   3,560" במקום   ,)2( בפסקה  )ב( 
"3,580 שקלים חדשים", בכל מקום, במקום "4,740 
חדשים",  שקלים   4,780" בא  חדשים"  שקלים 
שקלים   480" בא  חדשים"  שקלים   470" במקום 
בא  חדשים"  שקלים   2,050" ובמקום  חדשים" 

"2,060 שקלים חדשים";

בסעיף 5)ב()2( לחוק, במקום "11,860 שקלים חדשים"   )3(
במקום  מקום,  ובכל  חדשים",  שקלים   11,940" בא 
חדשים  שקלים   4,780" בא  חדשים"  שקלים   4,740"
שקלים   1,430" בא  חדשים"  שקלים   1,420" ובמקום 

חדשים";

בסעיף 6 לחוק -  )4(

בסעיף 6)א( לחוק, במקום "2,050 שקלים חדשים"  )א( 
שקלים   3,560" במקום  חדשים",  "2,060 שקלים  בא 
חדשים" בא "3,580 שקלים חדשים", במקום "4,740 
חדשים"  שקלים   4,780" בא  חדשים"  שקלים 
"1,200 שקלים  "1,190 שקלים חדשים" בא  ובמקום 

חדשים";

ס"ח התשס"ה, עמ' 84; י"פ התשע"ו, עמ' 9488.  1
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 - )להלן  התשל"ז-41977  העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייה 
חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים 
קנסות כמשמעותם בסעיף 70  גביית  לטובת הרשות המקומית; 
בסעיף  ברירת משפט כאמור  עבירות שהן  לחוק העונשין בשל 
228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982, 
וגבייה של קנסות לפי  דין;  המגיעים לרשות המקומית לפי כל 
סעיף 18 לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-61985, של קנסות 
שנקבע  עבירה  כל  בשל  המועצה  לטובת  שהוטלו  מינהליים 
לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית 

לפי חוק העבירות המינהליות.

י"ז באב התשע"ז )9 באוגוסט 2017(
)חמ 3-18-ה1(

מרדכי כהן  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  6

מינוי פקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
)מגורים(  אכיפה  מדור  מנהלת  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
בעיריית כרמיאל )להלן - העירייה(, אירינה סטנובסקי, לתפקיד 
פקידת גבייה, לצורך גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק 
הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, 
התשנ"ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים לעירייה לפי כל דין; 
 - )להלן  התשל"ז-41977  העונשין,  לחוק   70 סעיף  לפי  גבייה 
חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים 
לטובת הרשות המקומית; וגביית קנסות כמשמעותם בסעיף 70 
בסעיף  ברירת משפט כאמור  עבירות שהן  לחוק העונשין בשל 
228)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-51982, 

המגיעים לרשות המקומית לפי כל דין.

י"ז באב התשע"ז )9 באוגוסט 2017(
)חמ 3-18-ה1(

מרדכי כהן  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

מינוי פקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
שנאצלה לי2, אני ממנה את ראש מדור תעשייה ומסחר במחלקת 
דרוקר,  איווט  העירייה(,   - )להלן  כרמיאל  בעיריית  הגבייה 

בסעיף 12)3א( לחוק, במקום "790 שקלים חדשים" בא   )5(
"800 שקלים חדשים".

כ"ט באב התשע"ז )21 באוגוסט 2017(
)חמ 3-3851-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל ארצית
לפי פקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

]נוסח  הברזל  מסילות  לפקודת  2א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
למנהל  רום,  עקיבא  את  ממנה  אני  התשל"ב-11972,  חדש[, 

לעניין מסילת ברזל ארצית.

המינוי של משה אמסלם, מיום י"ג בסיוון התשע"ג )22 במאי 
2013(2 - בטל.

י"ח בתמוז התשע"ז )12 ביולי 2017(
)חמ 3-3255-ה2(

ישראל כ"ץ  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"א, עמ'   1

1176; ק"ת התשע"א, עמ' 1274.
י"פ התשע"ג, עמ' 4789.  2

מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל מקומית
לפי פקודת מסילות הברזל ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

]נוסח  הברזל  מסילות  לפקודת  2א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
למנהל  רום,  עקיבא  את  ממנה  אני  התשל"ב-11972,  חדש[, 

לעניין מסילת ברזל מקומית.

 28( התשע"ד  בכסלו  כ"ה  מיום  אמסלם,  משה  של  המינוי 
בנובמבר 2013(2 - בטל.

י"ח בתמוז התשע"ז )12 ביולי 2017(
)חמ 3-3255-ה2(

ישראל כ"ץ  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"א, עמ'   1

1176; ק"ת התשע"א, עמ' 1274.
י"פ התשע"ד, עמ' 1731.  2

מינוי פקיד גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  לפקודת המסים   )1(2 סעיף  לפי  בתוקף הסמכות 
במועצה  הגבייה  מחלקת  מנהל  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה 
האזורית אל בטוף )להלן - המועצה(, ברכאת אבו חוסין, לתפקיד 
חוק  מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית  לצורך  גבייה,  פקיד 
הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, 
התשנ"ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים למועצה לפי כל דין; 

 
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

 
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2
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 הודעה על השבתת לשכת ההוצאה לפועל 
בתל–אביב-יפו

לפי תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה 
לפועל )סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים(, 

התשמ"א-1981

המשפט,  בתי  לתקנות  2)ב1(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל )סדרי דין בתקופת 
)להלן  התשמ"א-11981  עובדים(,  של  השבתה  או  שביתה 
לפועל בתל– כי לשכת ההוצאה  בזה  מודיע  אני  - התקנות(, 

אביב-יפו תושבת מיום ט"ו באלול התשע"ז )6 בספטמבר 2017( 
ההשבתה   ;)2017 בספטמבר   9( התשע"ז  באלול  י"ח  יום  עד 

נדרשת לשם העברת לשכת ההוצאה לפועל למען חדש.

בתקופת ההשבתה הלשכה תהיה סגורה ויתקבלו בקשות 
דחופות בלבד.

5 לתקנות, תקופת ההשבתה לא תובא במניין  לפי תקנה 
הימים לגבי חישוב מועד או זמן לעשיית דבר שבסדר הדין או 

שבנוהג שנקבע בחיקוק או בהחלטת רשם ההוצאה לפועל.

ל' באב התשע"ז )22 באוגוסט 2017(
)חמ 3-1148-ה1(

תומר מוסקוביץ  
מנהל מערכת ההוצאה לפועל  

ק"ת התשמ"א, עמ' 1430א; התשע"א, עמ' 1248.  1

הסמכה בסמכויות המנהל
לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19)ב( לחוק רישוי שירותי התעופה, 
התשכ"ג-11963 )להלן - החוק( -

אני מסמיך את מנהל אגף רישוי עובדי טיס ברשות שדות   )1(
 ,3 תקנה  לפי  לי  הנתונות  בסמכויות  האזרחית  התעופה 
לעניין קבלת בקשות לרישיון, ולפי תקנות 4, 5)א()3(, 5)ב()8(, 
7, 8, 11, 12, 13)א()7(, 15)א(, 16, 17)א(, 21 ו–22 לתקנות רישוי 
התשל"א-21971  טיס(,  להוראת  ספר  )בתי  תעופה  שירותי 

)להלן - התקנות(;

אני מסמיך את נושאי התפקידים האלה באגף רישוי עובדי   )2( ׁ
טיס ברשות התעופה האזרחית:

מנהל תחום )רישוי צוות אוויר(; )א( 

כללית  תעופה  אוויר  צוות  )רישוי  תחום  מנהל  )ב( 
וספורטיבית(;

ו–22   16  ,11 5)ב()8(,  תקנות  לפי  לי  הנתונות  בסמכויות   
לתקנות.

לפי  שפורסמה  קודמת  הסמכה  כל  מבטלת  זו  הסמכה 
התקנות.

כ"א באב התשע"ז )13 באוגוסט 2017(
)חמ 3-4930(

יואל פלדשו  
מנהל רשות התעופה האזרחית  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 104; התשע"א, עמ' 902.  1

ק"ת התשל"א, עמ' 1284.  2

המוטלת  כללית  ארנונה  גביית  לצורך  גבייה,  פקידת  לתפקיד 
מכוח חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 
לעירייה  המגיעים  חובה  ותשלומי  התשנ"ג-31992,  התקציב(, 
לפי כל דין; גבייה לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977 
)להלן - חוק העונשין(, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים 
כמשמעותם  קנסות  וגביית  המקומית;  הרשות  לטובת  מקומיים 
משפט  ברירת  שהן  עבירות  בשל  העונשין  לחוק   70 בסעיף 
משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  228)א(  בסעיף  כאמור 

התשמ"ב-51982, המגיעים לרשות המקומית לפי כל דין.

י"ז באב התשע"ז )9 באוגוסט 2017(
)חמ 3-18-ה1(

מרדכי כהן  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  3

ס"ח התשל"ז, עמ' 226.  4

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  5

ביטול מינוי פקידת גבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(

)גבייה(1,  המסים  לפקודת   )1(2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
גבייה  פקידת  לתפקיד  פרץ3  תניר  של  מינויה  לי2,  שנאצלה 
מכוח  המוטלת  כללית  ארנונה  גביית  לצורך  כרמיאל,  בעיריית 
יעדי  להשגת  חקיקה  )תיקוני  המדינה  במשק  הסדרים  חוק 
המגיעים  חובה  תשלומי  וגביית  התשנ"ג-41992,  התקציב(, 

לעירייה על פי כל דין - בטל.

י"ז באב התשע"ז )9 באוגוסט 2017(
)חמ 3-18-ה1(

מרדכי כהן  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1374; ס"ח התשל"ג, עמ' 46.  1

י"פ התשס"ט, עמ' 3994.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 4270.  3

ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.  4

הודעה על מדד יוקר הבריאות
לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994

התשנ"ד  ממלכתי,  בריאות  ביטוח  לחוק  9)ב()1(  סעיף  לפי 
המדד  כי  מודיע  אני  בריאות(,  ביטוח  חוק   - )להלן   11994-
המשוקלל לפי התחשיב שנקבע בתוספת החמישית לחוק ביטוח 
 101.8432 על  עמד  ל–2016  שנתי  בממוצע  ממלכתי,  בריאות 

נקודות - על בסיס ממוצע 100 = 2015 .

י"ח באב התשע"ז )10 באוגוסט 2017(
)חמ 3-2584-ה1(

יואל פינקל  
המשנה לסטטיסטיקן הלאומי  

ס"ח התשנ"ד, עמ' 156; התשנ"ז, עמ' 22.  1
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ג' באב התשע"ז )26 ביולי 2017(
)חמ 3-2319-ה1(

יהושע למברגר  
                                      יושב ראש הוועדה לרישוי חוקרים

                                               פרטיים ושירותי שמירה

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

הפיקוח  לייעול  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)תעבורה(, התשע"ו  ברשויות המקומיות  והאכיפה העירוניים 
את  הסמכתי  כדין,  שהוכשרו  ולאחר  החוק(,   - )להלן   12016-
להלן,  מפורטים  ששמותיהם  תל–אביב-יפו  עיריית  עובדי 
לפקחי אכיפת עבירות תעבורה בתחום עיריית תל–אביב-יפו, 
שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיפים 4 ו–9 לחוק, כולן או 

חלקן, לשם פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:

רן אברהם     בני אסא

יגאל ארונבאייב     אילן ברגר

עידן גדשי     פנחס גולן

עידו דנוך     דן ז'בוטינסקי

ויאצ'י חיימוב     גולן כהן

אפרים מזרחי     שלמה משה

יעקב משעלי     אליהו סבן

הנרי סלמה     שי עמיאל

סרגיי קרפמן     אברהם רוזה

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם.

ז' באב התשע"ז )30 ביולי 2017(
)חמ 3-5348(

              רון חולדאי
                                                  ראש עיריית תל–אביב-יפו

ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית תל–אביב-יפו
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

הפיקוח  לייעול  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)תעבורה(,  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והאכיפה 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, ולאחר שהוכשרו כדין, הסמכתי 
להלן  מפורטים  ששמותיהם  תל–אביב-יפו  עיריית  עובדי  את 

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-11972,  )רישיונות(, 

רישיונות:

סוג הבקשה השם                יישוב       

חוקר פרטי נהריה    אביסדריס ישראל 

תאגיד חוקרים לוד   אוחנה נפתלי 

חוקר פרטי ראשון לציון   אטיה משה 

חוקר פרטי תל–אביב-יפו   אלימלך צחי  

משרד לחקירות תומר בקעת הירדן  גל דותן 
פרטיות     

חוקר פרטי גבעת שמואל   גלר דניאל 

חוקר פרטי ראשון לציון   דהן סימי 

חוקר פרטי פתח תקווה   דקל איציק 

חוקר פרטי חיפה   זאיד מסיירא 

חוקר פרטי אשקלון   יגודין אלכסנדר 

חוקר פרטי פתח תקווה   כהן נדב 

חוקר פרטי תל–אביב-יפו  לאון ישראל 

משרד לחקירות תל–אביב-יפו   לוי גיא 
פרטיות     

חוקר פרטי תל–אביב-יפו  לוי דרור  

חוקר פרטי עתלית   מאירסון איגור 

חוקר פרטי רמת ישי   מור יוסף סלומן 

חוקר פרטי רמת גן    מירויס הראל 

חוקר פרטי שלומי   ממן מאיר 

חוקר פרטי כפר עאבלין   מריסאת עדן  

חוקר פרטי ראשון לציון   מרנסקי אסתר 

חוקר פרטי תלמי יפה   ניסן טל 

חוקר פרטי רמת גן    סנס אורן 

חוקר פרטי באר שבע    עמיר צבי  

חוקר פרטי בית לחם הגלילית  פיין יואב 

חוקר פרטי רעננה   קמחי ניצן  

חוקר פרטי ירושלים   שושן מרדכי 

בתוך 15 ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות 
ועדת  המען:  לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת 
 הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-²1972, 

ת"ד 34357 ירושלים 91342 או לפקס שמספרו 02-6467936.

                                                  
ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2

                                                  
ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1



ילקוט הפרסומים 7574, ב' באלול התשע"ז, 24.8.2017  8840

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.9.2017.

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

יגאל ספרבר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 1158-07-17

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

ח"פ בע"מ,  פודפיקס  בסט  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-473925-9

והמבקש: אחמדין אסמעיל אם אבדדלאהי, ע"י ב"כ עו"ד 
אברהם סרוסי, מרח' קרליבך 12, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.9.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.17.9.2017

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

אברהם סרוסי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 1954-07-17

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

)ישראל(   אינק  מרקטס  גלובל  ווין  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-355295-0,

חדש ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד, 
גן 52573, טל' )קומה 18(, רמת  2, מגדל ב.ס.ר 1   מרח' בן גוריון 

03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.10.2017 בשעה 12.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

לפקחי אכיפת עבירות תעבורה בתחום עיריית תל–אביב-יפו, 
שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיפים 4 ו–9 לחוק, כולן או 

חלקן, לשם פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:

דני אריאל    אושרי בן דוד

ערן גיל    רומן גלילוב

לימור גריידי    סרגי ויינשטיין

עוז כהן    בר לוי

עפר לוי    ניר סולומון

דוד סלמאן    יעקב פוני

עידן פרי    נופר רז

משמשים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידם.

ז' באב התשע"ז )30 ביולי 2017(
)חמ 3-5348(

              רון חולדאי
                                                  ראש עיריית תל–אביב-יפו

הודעה על הסמכת פקח עירוני במועצה המקומית 
בני עי"ש

לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 
המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

לייעול  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
)הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה 
שעה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, הסמכתי ביום כ' באייר 
המועצה  עובד  יהודה,  יונתן  את   ,)2017 במאי   16( התשע"ז 
שיהיו  עירוני,  לפקח  המועצה(,   - )להלן  עי"ש  בני  המקומית 
חוקי  ביצוע  פיקוח על  לפי החוק, לשם  לו הסמכויות  נתונות 

עזר של המועצה בתחום המועצה המקומית בני עי"ש.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
במועצה.

כ"ה באייר התשע"ז )21 במאי 2017(
)חמ 3-4343-ה2(

אריה גארלה  
                                        ראש המועצה המקומית בני עי"ש

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 4291-05-17

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

ח"פ בע"מ,  חקלאי  עיבוד  )ש.י(  פז  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-506158-8

ספרבר,  יגאל  עו"ד  ב"כ  ע"י  הכהן,  עודד  עו"ד  והמבקש: 
מרח' הרב קוק 8, ירושלים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.9.2017 בשעה 10.30.
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את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.11.9.2016

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 11.9.2017.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 30513-07-17

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

ובעניין פירוק חברת פטיטו בע"מ, ח"פ 51-371231-5,

 והמבקשים: ריהאם עטייה ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד, 
גן 52573, טל' )קומה 18(, רמת  2, מגדל ב.ס.ר 1   מרח' בן גוריון 

03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.10.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 20.9.2017.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 48025-07-17

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

ובעניין פירוק חברת פפה צ'יפ בע"מ, ח"פ 51-306919-5,

 והמבקשים: ארשאהן דניאלה ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד, 
גן 52573, טל' )קומה 18(, רמת  2, מגדל ב.ס.ר 1   מרח' בן גוריון 

03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.10.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 15.10.2017.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 18168-07-17

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

ובעניין פירוק חברת מזומן מדיה בע"מ, ח"פ 51-506444-2,

דמרי- ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  דרנדיין,  אילונה  והמבקשת: 
טל' חיפה,   ,3 הבנקים  מרח'   ,42344 מס'  רישיון  שחר,   בן 

04-63890313, פקס' 04-6891107.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.9.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 10.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 15.8.2017.

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

ליזה דמרי-בן שחר, עו"ד
באת כוח המבקשת  

בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 21304-07-17

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

הכדורגל  לפתוח  עמותה   - סוקר  עמותת  פירוק  ובעניין 
בראשון לציון, ע"ר 58-049747-7,

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

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.9.2017, בשעה 8.30.

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

ביום 11.4.2017.

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

אבי פינחסוב, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 7518-08-17

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

ובעניין פירוק חברת רנטגן השקעות )1986( בע"מ )בפירוק 
זמני(, ח"פ 51-114292-9,

והמבקש: המפרק הזמני של החברה, ע"י ב"כ עו"ד יצחק 
ז'בוטינסקי  יונגר ושות', רח'  יונגר, ממשרד עורכי דין פרידמן, 

7, רמת גן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.8.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.10.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  18.10.2017.

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

יצחק יונגר, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 7579-08-17

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

ח"פ זמני(,  )בפירוק  בע"מ  השן  אור  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-201939-9

והמבקש: המפרק הזמני של החברה, ע"י ב"כ עו"ד יצחק 
ז'בוטינסקי  יונגר ושות', רח'  יונגר, ממשרד עורכי דין פרידמן, 

7, רמת גן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.8.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.10.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

ביום 4.10.2017.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי תל–אביב-יפו
פר"ק 62024-07-17

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

ובעניין פירוק חברת מרכז ספורט רמת אביב ג' בע"מ, ח"פ 
,51-118950-8

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד יוסף בנקל, מרח' 
שד' שאול המלך 37, תל–אביב-יפו 33242.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.9.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 17.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 10.9.2017.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 10.9.2017.

יוסף בנקל, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 70329-07-17

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

ח"פ בע"מ,  פרו  שמש  יניב  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-482540-5

פינחסוב,  אבי  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
רישיון מס' 62220, מרח' המסגר 6, אור יהודה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.10.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 27.8.2017.

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

פז גולדהורן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 38165-06-17

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

ח"פ בע"מ,  אי  אם  אדוואנס  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-322494-9

גולדהורן,  פז  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מרח' אח"י אילת 41, ת"ד 1288, קריית חיים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.9.2017 בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 27.8.2017.

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

פז גולדהורן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 38220-06-17

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

 ובעניין פירוק חברת פי.איי. אדוואנס אבטחה בע"מ, ח"פ
,51-357742-3

גולדהורן,  פז  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מרח' אח"י אילת 41, ת"ד 1288, קריית חיים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.9.2017 בשעה 10.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 27.8.2017.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  18.10.2017.

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

יצחק יונגר, עו"ד  
המפרק הזמני  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 48978-03-17

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

ח"פ בע"מ,  ישראל  נאנוטק  סימה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-203079-2

עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  זמיר  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
ורו"ח שולמית שנקלר, ממשרד עורכות דין שנקלר, רח' מעלה 

השחרור 19, חיפה 3328441.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.9.2017 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 11.00 

ביום 5.9.2017.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 29.8.2017.

שולמית שנקלר, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 38148-06-17

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

ח"פ בע"מ,  לבנין  אלומניום  מ.א.ה.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-158756-0

גולדהורן,  פז  עו"ד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
מרח' אח"י אילת 41, ת"ד 1288, קריית חיים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

27.9.2017 בשעה 10.40.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 26687-08-17

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

ח"פ בע"מ,  יקנעם  פסגות  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-294234-3

רם  עו"ד  ב"כ  ע"י  זגורי,  ומאיר  קדוש  עליזה  והמבקשים: 
אוזן, משד' פל ים 2, בניין אורן, ת"ד 10174, חיפה 2611101.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.8.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.12.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 14.9.2017.

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

רם אוזן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 49160-06-17

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

ובעניין פירוק חברת א.י.ד.נ בע"מ, ח"פ 51-396295-1,

והמבקש: עו"ד עבדאללה ח'ליל, רישיון מס' 28881, מרח' 
החרושת 5, מרכז הרמוניה, ת"ד 1322, כרמיאל 21631.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.10.2017 בשעה 11.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   11.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.29.9.2017

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

עבדאללה ח'ליל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 43248-07-17

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

ובעניין פירוק חברת רהיטי מרום הגולן שיווק 2002 בע"מ, 
ח"פ 51-324393-1,

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

פז גולדהורן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 42397-06-17

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

ח"פ בע"מ,   1977 אוטו-סלופ  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-076907-8

והמבקש: סויד ניסים, ע"י ב"כ עו"ד האני חורי ואח', משד' 
המגינים 53, ת"ד 9488, חיפה 3109402, טל' 04-8555121, פקס' 

.04-8555126

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.10.2017 בשעה 10.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   18.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע 

.15.10.2017

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

האני חורי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 67568-06-17

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

ח"פ בע"מ,  ברייטמטיקס  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-372419-5

והמבקש: אלכס גורובוי, ע"י ב"כ עו"ד פז גולדהורן, מרח' 
אח"י אילת 41, ת"ד 1288, קריית חיים.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.11.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.20.10.2017

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

פז גולדהורן, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 31.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.10.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 23.10.2017.

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

רז מסורי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 62087-06-17

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

בע"מ,  וגימור מתכות  צביעה  אלסט  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-330674-6,

אל  אבו  פ'  וג'די  עו"ד  ב"כ  ע"י  חג'אג'רה,  אמיר  והמבקש: 
היג'א, רישיון מס' 32166, ת"ד 422, טמרה 30811, טל' 04-9985612, 

פקס' 04-9880923.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.10.2017 בשעה 10.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

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

.25.9.2017

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

וג'די פ' אבו אל היג'א, עו"ד
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 53674-07-17

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

ח"פ בע"מ,  מזון  שירותי  אשת  חברת  פירוק   ובעניין 
51-367592-6, מרח' שדרת חיל הנדסה 2, באר שבע 8489957.

3. אסתר  גנים.  אבו  2. חאמד  גולדמן.  מתן   .1 והמבקשים: 
פרידמן. 4. נטליה סודין. 5. דן רון. 6. עזיז חמדיה. 7. איתמר אובל. 
8. נעמה בויום. 9. אור חקשור. 10. מוחמד אבו עביד. 11. ימית 
אלפסי. 12. לילי גולדשטיין. 13. יוחנן אושר. 14. שחר בן זקן. 15. 
נעמה זמיר, ע"י ב"כ עו"ד חלייחל ריאד, רישיון מס' 34171, מרח' 
לייב יפה 13/31, ת"ד 1395, באר שבע, טלפקס' 073-7272272, פל' 

.Rivad_hl@hotmail.com 052-9551213, דוא"ל

והמבקשים: מוחמד מוקדי ושאדי בני שמסה, ע"י ב"כ עו"ד 
אבישי סגל ו/או נדין חדאד ו/או סוניא ח'ורי, מרח' לוינסקי 85, 

תל אביב 6605118, טל' 03-6041111.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

16.10.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 2.10.2017.

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

אבישי סגל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 60886-07-17

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

ח"פ בע"מ,  כדאיות  השקעות  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-107931-1

הרגל  פושט  נכסי  על  נאמן  בנקל,  יוסף  עו"ד  והמבקש: 
שאול  שד'  מרח'   ,3642-08-16 פש"ר  בהליך  פישמן  אליעזר 

המלך 37, תל–אביב-יפו 33242.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.10.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   17.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.4.10.2017

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
 ,11.10.2017 יום  הוא  התנגדות  כתב  להגשת  האחרון  המועד 

בשעה 13.00.

יוסף בנקל, עו"ד, המבקש

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 69917-07-17

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

א.א אגף אשפוז אבות שירותי סעד  פירוק חברת  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-159241-2,

והמבקשים: דניאלה כהן ואח', ע"י ב"כ עו"ד רז מסורי, רח' 
ז'בוטינסקי 65, ראשון לציון.
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הועברו מלוא הזכויות של ג'קי בן זקן ייזום ופיתוח בע"מ, ח"פ 
51-248414-8, בשותפות הנ"ל לדוד אסטנג'לוב.

מירב גולן, עו"ד
באת כוח השותפות

וייב טכנולוגיות פתרונות מתקדמים לעסקים בע"מ
)ח"פ 51-457981-2(

)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 
החלטה  התקבלה   ,2.8.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה פסקר, ממרכז עזריאלי 
1, דרך מנחם בגין 132, תל אביב 6701101, טל' 03-6087760, למפרק 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה פסקר, עו"ד, מפרק

שגבים שיווק בע"מ
)ח"פ 51-336155-0(

)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   ,1.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הראל 
למפרק   ,054-2279897 טל'  יעקב,  זיכרון   ,4 החרוב  מרח'  שגב, 

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.

 ,1.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הראל שגב, עו"ד, מפרק

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.11.2017 בשעה 9:00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

ריאד חליחל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 6669-08-17

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

ח"פ בע"מ,  השקעות  ארגל  י.פ.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-367719-5

והמבקשת: יוליה בסין, ע"י ב"כ עו"ד יונה שהרבני, מרח' 
הרקון 6, רמת גן 52521, טל' 03-6006808, פקס' 1533600808.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.8.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.11.2017 בשעה 9:00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.

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

יונה שהרבני, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

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

רדיו הבירה
)ש"מ 55-022906-6(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 17.7.2017 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 




