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הארכת תוקף רשימת חברים בוועדות ערר

ישראל פרץ

2

אנחל סרחיו דקל

2

לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)
(נזק בצורת) ,התשכ"ה1964-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (9א) לתקנות מס רכוש וקרן
פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת) ,התשכ"ה ,11964-אני
מאריכה את תוקף רשימת החברים הרשומים מטה לצורך הקמת
ועדות ערר לפי התקנה האמורה:
מיכאל שמעון יצחק בן לולו

2

איריס אמה חזן.2
תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום ז' בסיוון התשע"ח (21
במאי .)2018
כ"ט באייר התשע"ח ( 14במאי )2018
(חמ -3-1131ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים

אלון לילי

2

אברהם הוכמן .
2

2

תוקף המינויים לשלוש שנים ,מיום ז' בסיוון התשע"ח (21
במאי .)2018
כ"ט באייר התשע"ח ( 14במאי )2018
(חמ -3-49ה)1

2

מינוי והארכת מינוי חברים לוועדה מיוחדת
לפי פקודת האריסים (הגנה)

איילת שקד
שרת המשפטים
1

י"פ התשע"ה ,עמ' .6456

ק"ת התשכ"ה ,עמ' .1040
י"פ התשע"ה ,עמ' .6458

בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לפקודת האריסים (הגנה)
(להלן  -הפקודה) ,אני ממנה ומאריכה את מינוים של הרשומים
מטה לחברים בוועדה המיוחדת שלפי הסעיף האמור ,כמפורט
להלן:

1

מחוז ירושלים:

הארכת מינוי חברים לוועדת ערעור

רון סמוראי

2

לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות)
[נוסח משולב] ,התשמ"ה1985-

צחי כהן

2

מחוז תל אביב:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  44לחוק שירות הקבע בצבא
ההגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב] ,התשמ"ה( 11985-להלן
 החוק) ,אני מאריכה את מינוים של הרשומים מטה לחבריםבוועדות ערעור לפי החוק ,כמפורט להלן:

גילי קרנות עזריה

2

לאה אסתר אפלבלט

2

מחוז חיפה:

רונית בירמכר לב–ארי

2

נאורה סידי

יורם הורן.2

סאלי נבואני קוואס

כל הרכב של שלושה חברים שמונו לפי החוק ישמש ועדה,
בכפוף להוראות סעיף  44לחוק.

מחוז צפון:

תוקף המינויים לשלוש שנים ,מיום ז' בסיוון התשע"ח (21
במאי .)2018

נאורה סידי
אורית צפורה מסר הראל

2

כ"ט באייר התשע"ח ( 14במאי )2018
(חמ )3-957

1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;142התשס"ב ,עמ' .599
י"פ התשע"ה ,עמ' .6489

הארכת מינוי חברים לוועדת היתרים
לפי תקנות שירות הציבור (מתנות) ,התש"ם1980-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (3ב) לתקנות שירות הציבור
(מתנות) ,התש"ם ,11980-אני מאריכה את מינוים של הרשומים
מטה לחברים מקרב הציבור בוועדת היתרים שלפי התקנה
האמורה:

ג'דעאן עבאס

3

יוסף אסמאעיל.3
כל הרכב של שני אנשים לפחות שמונו לפי החוק ישמש
ועדה ,בכפוף להוראות סעיף  19לפקודה.
תוקף המינויים לשלוש שנים ,למעט מינוייהם של ג'דעאן
עבאס ושל יוסף אסמאעיל שתוקפם עד לסיום הדיון בתיקים
תלויים ועומדים שהחלו בשמיעתם ,ולתיקים אלה בלבד.
כ"ט באייר התשע"ח ( 14במאי )2018
(חמ )3-38
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2

1

ק"ת התש"ם ,עמ'  ;1646התשס"ב ,עמ' .848

8 474

3

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .476
י"פ התשע"ה ,עמ' .6457
י"פ התשע"ד ,עמ' .8210

ילקוט הפרסומים  ,7829כ"ד בסיוון התשע"ח7.6.2018 ,
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מינוי והארכת מינוי חברים לוועדת פיקוח
לפי חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול),
התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 16א לחוק התביעות של קרבנות
השואה (הסדר הטיפול) ,התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,אני
ממנה ומאריכה את מינוייהם של הרשומים מטה בוועדת
הפיקוח לפי הסעיף האמור:
יוסף מרקו

2

זאבי יהודה אורבך
רונן חרותי.
כל הרכב של יושב ראש ושני חברים שמונו לפי החוק ישמש
ועדה ,בכפוף להוראת סעיף 16א לחוק.
תוקף המינויים לשלוש שנים ,מיום ז' בסיוון התשע"ח (21
במאי .)2018
כ"ט באייר התשע"ח ( 14במאי )2018
(חמ )3-4445
1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;74התש"ך ,עמ' .34
י"פ התשע"ה ,עמ' .6457

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-בהסכמת שר האנרגיה ובהתייעצות עם נציגי
היצרנים ,הצרכנים והיבואנים ,כי מכון התקנים הישראלי
החליף ,באישורי ,את התקן הרשמי הזה:
ת"י  ,60974חלק  - 6ציוד ריתוך בקשת חשמלית :ציוד לעבודות
מוגבלות מפברואר ;22015
במקומו יבוא:
ת"י  ,60974חלק  - 6ציוד ריתוך בקשת חשמלית :ציוד לעבודות
מוגבלות מיוני .2018
התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .8488
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה (להלן  -יום
התחילה).
ט"ז באייר התשע"ח ( 30במאי )2018
(חמ -3-95ה)4
1
2

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
י"פ התשע"ה ,עמ' .4339

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקנים הרשמיים האלה:

ת"י  - 489מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של
כלי רכב והולכי רגל  -דרישות תכן ,בדיקות טיפוס ,סימון,
בקרת איכות מספטמבר  ,2003ג"ת מס'  1ממאי ;22011
ת"י  489חלק  - 1מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה :מערכות
מים ,ביוב ,ניקוז ותיעול מיוני  ,1990ג"ת מס'  1מאוקטובר
 - 1994למעט הסעיפים הדנים בתקרות;3
במקומם יבואו:
ת"י  489חלק  - 2.1מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה
לאזורים של כלי רכב והולכי רגל :הגדרות ,סיווג ,עקרונות תכן
כלליים ,דרישות ביצועים ושיטות בדיקה מיוני ;2018
ת"י  489חלק  - 2.2מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה
לאזורים של כלי רכב והולכי רגל :מכסים לפתחי ניקוז ומכסים
לתאי בקרה העשויים יציקת ברזל מיוני ;2018
ת"י  489חלק  - 2.3מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים
של כלי רכב והולכי רגל :מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי
בקרה העשויים פלדה או סגסוגות אלומיניום מיוני ;2018
ת"י  489חלק  - 2.4מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה
לאזורים של כלי רכב והולכי רגל :מכסים לפתחי ניקוז ומכסים
לתאי בקרה העשויים בטון מזוין בפלדה מיוני ;2018
ת"י  489חלק  - 2.5מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה
לאזורים של כלי רכב והולכי רגל :מכסים לפתחי ניקוז ומכסים
לתאי בקרה העשויים חומרים מרוכבים מיוני ;2018
ת"י  489חלק  - 2.6מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה
לאזורים של כלי רכב והולכי רגל :מכסים לפתחי ניקוז ומכסים
לתאי בקרה העשויים פוליפרופילן ( ,)PPפוליאתילן ( )PEאו
פוליוויניל כלורי קשיח ( )PVC-Uמיוני .2018
התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .8488
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה (להלן  -יום
התחילה) ,ואולם מיום תחילתה של ההכרזה ,במשך  18חודשים
יהיו בתוקף הן התקן החדש (ת"י  489חלקים  2.6-2.1מיוני )2018
והן התקן הישן (ת"י  489מספטמבר  ,2003ג"ת מס'  ,1ממאי .)2011
ט"ו באייר התשע"ח ( 29במאי )2018
(חמ -3-95ה)4

2
3

הודעה על אצילת סמכות
לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש] ,התשל"ב1972-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 12א(א) לפקודת
הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש] ,התשל"ב( 11972-להלן -
הפקודה) ,אצלתי את סמכויותי לפי הפקודה לבעלי התפקידים
האלה במשרד התקשורת כלהלן:
הסמכויות לעניין רישוי מכשירים אלחוטיים לפי סימן א'
בפרק ג' לפקודה  -לסגן מנהל מינהל הנדסה (ספקטרום) ,מנהל אגף
1

1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162

ילקוט הפרסומים  ,7829כ"ד בסיוון התשע"ח7.6.2018 ,

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
י"פ התשס"ג ,עמ'  ;4115התשע"א ,עמ' .5171
י"פ התשנ"ה ,עמ'  ;602התשס"ג ,עמ' .4115

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,25עמ'  ;505ס"ח התשע"ח,
עמ' .459

8475
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א' (תכנון והנדסת ספקטרום) ,ומנהל תחום ׁ(רישוי אלחוטי) ,ולעניין
הסמכות לתת אישור סוג מכוח סעיף 4ג(א)( )1לפקודה  -גם למנהל
אגף בכיר (רישוי) ולמנהל תחום בכיר (אישורי ציוד);
הסמכויות הנתונות לי לפי סימן ב' לפרק ג' לפקודה ,לעניין
אישורי התאמה  -למנהל אגף בכיר (רישוי) ,ולעניין הסמכות לתת
אישור התאמה לפי סעיף 4יא לפקודה  -גם לסגן מנהל מינהל
הנדסה (ספקטרום) ,מנהל אגף א' (תכנון והנדסת ספקטרום) ,ומנהל
תחום בכיר (אישור ציוד תקשורת קווי ואלחוטי);
הסמכויות לעניין פטור לפי סימן ג' בפרק ג' לפקודה ,והסמכויות
לעניין הפסקת פעולות סחר לפי סעיף 5טו לפקודה  -לסגן מנהל
מינהל הנדסה (ספקטרום) ,ומנהל אגף א' (תכנון והנדסת ספקטרום);
הסמכות לעניין דרישת מידע לפי סעיף 5טז לפקודה  -לסגן
מנהל מינהל הנדסה (ספקטרום) ,מנהל אגף א' (תכנון והנדסת
ספקטרום) ,ומנהל אגף בכיר (רישוי).
אצילת הסמכות לעניין סמכויות לפי סימן ב' לפרק ג' לפקודה
תיכנס לתוקף במועד כניסתו לתוקף של הסימן האמור.
ט"ו בסיוון התשע"ח ( 29במאי )2018
(חמ )3-5675
מימון שמילה
המשנה למנהל הכללי
ומנהל מינהל הנדסה

הודיעה כי אינה מתנגדת להסמכתו ,לפקח סביבתי בהתאם
להוראות החוק כל עוד הוא משמש בתפקיד במועצה.
כ"ג באייר התשע"ח ( 8במאי )2018
(חמ )3-4029
שי וינר
ראש המועצה המקומית
מג'דל שמס

מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית חבל מודיעין ,בישיבתה מיום י"ג בסיוון
התשע"ז ( 7ביוני  ,)2017את ג'קי יעקב להב למנהל הארנונה לעניין
החוק האמור.
ט"ו בתמוז התשע"ז ( 9ביולי )2017
(חמ -3-265ה)2

1

שמעון סוסן
ראש המועצה האזורית חבל מודיעין
ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

מינוי מנהלת ארנונה

הסמכה לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "רשם" שבתקנה  1תקנות
רישום ציוד הנדסי ,התשי"ט ,11959-אני מסמיכה את יבואני
הציוד המפורטים להלן ,לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי
שהם ייבאו ולקבוע לו מספר רישוי:

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית ראש פינה ,בישיבתה מיום י"א באייר
התשע"ח ( 26באפריל  ,)2018את טטיאנה קמינסקי למנהלת ארנונה
לעניין החוק האמור.

לפי תקנות רישום ציוד הנדסי ,התשי"ט1959-

מטריאלס ליפט בע"מ ,ח"פ ;51-537129-2
איי.סי טולס בע"מ ,ח"פ .51-391683-3

ט"ז בסיוון התשע"ח ( 30במאי )2018
(חמ -3-265ה)2
אביהוד רסקי
ראש המועצה המקומית ראש פינה

תוקף ההסמכה עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר .)2019
ט"ו בסיוון התשע"ח ( 29במאי )2018
(חמ -3-312ה)1

1

לאה מאושר
רשמת ציוד הנדסי
ק"ת התשי"ט ,עמ'  ;1175התשע"א ,עמ' .1316

הודעה על הסמכת פקח במועצה המקומית מג'דל שמס
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הרשויות
1
המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח2008-
(להלן  -החוק) ,הסמכתי ביום כ"ג באייר התשע"ח ( 8במאי ,)2018
את עובד המועצה המקומית מג'דל שמס (להלן  -המועצה) ,נדיר
מחמוד אבו סאלח ,אשר קיבל הכשרה לכך ,ומשטרת ישראל
1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .534
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1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פש"ר 22878-05-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חיוך השן בע"מ ,ח"פ ,51-346741-5
והמבקשת :רבקה קלתי ,ע"י ב"כ עו"ד עז אלדד ,מרח' הלל
 ,4ירושלים ,טל'  ,02-6229700פקס' .02-6253502
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.5.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.7.2018בשעה .14.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,7829כ"ד בסיוון התשע"ח7.6.2018 ,
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את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .5.7.2018

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיכאל חינצ'ין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עז אלדד ,עו"ד
בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 53886-05-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 21076-05-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הוניגמן ובניו בע"מ ,ח"פ ,51-084496-2

ובעניין פירוק חברת מסר לוגיסטיקה בע"מ ,ח"פ
 ,51-416219-7ממושב כפר הנגיד ,משק  ,79ת"ד  ,15494ראשון
לציון  7570456טל'  ,08-9334747פקס'  ,08-9334848נייד 052-
.4261261

והמבקשים :רו"ח בועז גזית ,עו"ד קרן רייכבך-סגל ,עו"ד
פיני יניב ,המפרקים הזמנים של החברה ,משד' אבא אבן ,10
הרצליה.

והמבקש :ראובן אל נתן ,ע"י ב"כ עו"ד יעל בועז ,מרח'
המשביר  ,1מתחם פרימיום סנטר ,חולון ,טל'  ,03-6709605פקס'
 ,03-6137670דוא"ל .yaelboaz.law@gmail.com

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.5.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 29.7.2018בשעה .11.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.5.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 15.7.2018בשעה .8.30

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00
ביום .22.7.2018

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  19.00ביום
.14.7.2018

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעל בועז ,עו"ד
באת כוח המבקש

פיני יניב ,עו"ד
בועז גזית ,רו"ח קרן רייכבך-סגל ,עו"ד
המפרקים הזמנים של החברה
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 67015-03-18

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב–יפו
פר"ק 22679-05-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ג'י.טי .גלובל ישראל בע"מ ,ח"פ
,51-524456-4
והמבקשים :אזולאי ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מיכאל חינצ'ין,
מרח' ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,5252007
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.5.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 1.7.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 7ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

ילקוט הפרסומים  ,7829כ"ד בסיוון התשע"ח7.6.2018 ,

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קונדיטוריית שיר השירים בע"מ ,ח"פ
,51-530565-4
והמבקשת :רבקה אבזבקייב ,ע"י ב"כ עו"ד ולאדימיר
מיסיוק ואח' ,מרח' מנחם בגין  ,88תל אביב  ,6713835טל'
 ,03-6243530פקס' .03-6243540
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.3.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 8.7.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 7ימים לפני
תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ולאדימיר מיסיוק ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 51027-05-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נחמן א .שרותי קייטרינג מסעדה בית
האוכל המוכן בע"מ ,ח"פ ,51-385572-6
והמבקשים .1 :דנית טורגמן .2 .עמרם איטח .3 .יוסף לוי.4 .
שלום עמר .5 .רונית דנינו .6 .אורן דנינו .7 .יפה אמיתי ,ע"י ב"כ
עו"ד סמדר כהן ו/או שרון כהן ,משד' דואני  ,46ת"ד  ,767יבנה
 ,85611טל'  ,08-9322559פקס' .03-9330084
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.5.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.10.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שרון כהן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

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

סימפליויטי (איי.אס.אר) בע"מ
(ח"פ )51-513631-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור בן צבי ,מרח' בן יוסף
שלמה  ,25תל אביב  ,6912525למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ליאור בן צבי ,מפרק

יושי יחיאל בע"מ
(ח"פ )51-389134-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנון קרן ,מרח' הצפצפה ,1
אזור תעשייה רמת ישי ,טל'  ,052-4713719למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ארנון קרן ,מפרק

אקסינלו בע"מ

שי  -זמיר בע"מ

(ח"פ )51-503853-7

(ח"פ )51-280024-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל צרפתי ,מרח'
שחם  ,30קומה  ,5ת"ד  ,6859פתח תקווה ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עוזי ערקובי ,מרח'
ארלוזורוב  ,111תל אביב ,למפרק החברה.

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

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

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

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

מיכל צרפתי ,עו"ד ,מפרקת

עוזי ערקובי ,עו"ד ,מפרק
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ספארקרול מדיה בע"מ
(ח"פ )51-561872-6

פתח תקווה ,בסכום של  25,000פאונד ( 152,500שקלים חדשים),
והסרת השותף המוגבל יהודה כסיף ,מרח' בן יוסף  ,5תל אביב.
חנניה שמש
הדסה רוזנברג
מורשי חתימה בשותפות

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.5.2018התקבלה החלטה לפרק את
החברה מרצון ולמנות את מאיה פרידמן ,מרח' גורדון  ,13תל אביב,
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

הגשמה לונדון  22זהב
(ש"מ )55-026149-9

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל סרגוק רוד בע"מ ,ח"פ  ,51-474873-0מרח' גרניט ,11
פתח תקווה ,בסכום של  25,000פאונד ( 147,128שקלים חדשים),
והסרת השותף המוגבל יהודה כסיף ,מרח' בן יוסף  ,5תל אביב.
אבנר כץ
הדסה רוזנברג
מורשי חתימה בשותפות

מאיה פרידמן ,מפרקת

קוסנס בע"מ

הגשמה לונדון  25זהב

(ח"פ )51-580900-2

(ש"מ )55-026205-9

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר שינויים בשותפות

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל סרגוק רוד בע"מ ,ח"פ  ,51-474873-0מרח' גרניט ,11
פתח תקווה ,בסכום של  20,000פאונד ( 120,394שקלים חדשים),
והסרת השותף המוגבל יהודה כסיף ,מרח' בן יוסף  ,5תל אביב.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.5.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שגיא שלום אייזן ,מרח'
הפודים 5א ,רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שגיא שלום אייזן ,מפרק

הגשמה ג.ג .גרין  2זהב
(ש"מ )55-025696-0

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל סרגוק רוד בע"מ ,ח"פ  ,51-474873-0מרח' גרניט ,11
פתח תקווה ,בסכום של  20,000פאונד ( 118,000שקלים חדשים),
והסרת השותף המוגבל יהודה כסיף ,מרח' בן יוסף  ,5תל אביב.
חנניה שמש
הדסה רוזנברג
מורשי חתימה בשותפות

חנניה שמש
הדסה רוזנברג
מורשי חתימה בשותפות

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,בתיק פש"ר 36177-03-12
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
שם החייב :דוד דרעי.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על חלוקת דיבידנד שני ואחרון
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 1980/09
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-

הגשמה פולנד  9זהב
(ש"מ )55-025816-4

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל סרגוק רוד בע"מ ,ח"פ  ,51-474873-0מרח' גרניט ,11

ילקוט הפרסומים  ,7829כ"ד בסיוון התשע"ח7.6.2018 ,

שם החייב :יוסף אשכנזי.
שם הנאמן :עו"ד ישראל בכר.
ניתנת בזה הודעה ,כי בהתאם להחלטת בית המשפט מיום
 ,14.5.2018אשר ניתנה ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב,
במסגרת התיק הנ"ל ,מבצע הנאמן חלוקת דיבידנד שני ואחרון
לנושי החייב מכוח הסדר הנושים.
ישראל בכר ,עו"ד ,נאמן
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

שם החייב
רחל בן זרואל
אנטולי
יאקושקוב
ענת עמוס
דוניה חביב
ענאיה אבו אל
היג'א
אשר אסיראף
מרינה טישין

כתובת
בוקסבאום ,7
ירושלים
שד' הציונות ,3
קריית אתא
כפר ברוך ,69
כפר ברוך
כפר דייר חנא
טמרה

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל שבה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל מסלול
הדיון
לחוק
מספר התיק
הפטר
21/10/2018
22/08/2018 0399698141
ירושלים
קריות

24/08/2018 1299658110

01/11/2018

קריות

09:00

נצרת

27/08/2018 0999923979

17/12/2018

נצרת

10:00

קריות
קריות

28/08/2018 0899843111
30/08/2018 0299684109

01/11/2018
05/11/2018

קריות
קריות

10:30
09:00

26/08/2018 3499936991
26/08/2018 1899945069

18/10/2018
08/11/2018

נתניה
נתניה

11:30
09:30

25/08/2018 1799946005

18/10/2018

נתניה

09:30

27/08/2018 0198692117

01/04/2019

תל אביב

11:00

27/08/2018 0197621068

17/12/2018

תל אביב

11:00

27/08/2018 0199914807
28/08/2018 5155941217

08/04/2019
18/02/2019

תל אביב
תל אביב

10:00
11:00

28/08/2018 5153091116

09/04/2019

תל אביב

10:00

30/08/2018 0197812020

08/01/2019

תל אביב

11:00

01/09/2018 5216001117
02/09/2018 0197199125
02/09/2018 0197137530

08/04/2019
05/02/2019
09/04/2019

תל אביב
תל אביב
תל אביב

11:00
09:00
11:00

בן צבי  ,1/1רמלה נתניה
נתניה
בלפור ,118/2
רמת גן
הרב ניסים  ,15/12נתניה
גבריאל לוי
אשדוד
אדוארד גנדלמן שד' העצמאות  ,51תל אביב
בת ים
שד' העצמאות  ,42תל אביב
יהודה אזיכרי
בת ים
פבזנר 42א ,חיפה תל אביב
ואדים קובץ
תל אביב
שלום עליכם ,6
אהרון אדטו
אשקלון
תל אביב
אליאב אורי ,16
אמיר קמרלקר
אשקלון
תל אביב
הגר"א  ,32חולון
אילנה אודל
בטשי
שולמית מלמד ההגנה  ,27רחובות תל אביב
תל אביב
ג'דיידה-מכר
חליל עבאדי
תל אביב
הר הצופים ,1
רחל יהודית
רחובות
אדרי

			
				

___________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"ה ,עמ' .204
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