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הודעה על פטור מחובת מכרז

רן ארנון
אפרת ונקרט

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה ,החליטה הממשלה לפטור מחובת המכרז
הקבועה בסעיף  19לחוק ,משרה של נהג ראש הממשלה לשעבר,
בתקופת האבטחה שלאחר תקופת הזכאות כהגדרתה בהחלטת
גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאריהם),
התשמ"א ,21981-ולהגדירה כמשרת אמון ,וזאת כל עוד המשרה
נדרשת בשל צורכי האבטחה.
כ"ה בכסלו התשע"ט ( 3בדצמבר )2018
			   צחי ברוורמן
(חמ )3-274
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110
 2ק"ת התשמ"א ,עמ'  ;1435התשס"ו ,עמ' .611

מינוי
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שרת המשפטים ,אני ממנה
את יעקב דנינו ,שופט של בית משפט שלום ,לרשם של בית
המשפט המחוזי בבאר שבע ,החל ביום ב' בשבט התשע"ט
( 8בינואר  )2019עד יום י"ד בטבת התשפ"ג ( 7בינואר .)2023
כ"ז בכסלו התשע"ט ( 5בדצמבר )2018
		  אסתר חיות
(חמ -3-64ה)1
נשיאת בית המשפט העליון
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928

מינוי
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שרת המשפטים ,אני ממנה
את רון גולדשטיין ,שופט של בית משפט השלום ,לרשם של בית
המשפט העליון ,מיום כ"ז בכסלו התשע"ט ( 5בדצמבר .)2018
כ"ז בכסלו התשע"ט ( 5בדצמבר )2018
		  אסתר חיות
(חמ -3-64ה)1
נשיאת בית המשפט העליון
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928

מינוי שופטים לבית המשפט לענייני משפחה

כ"ז בכסלו התשע"ט ( 5בדצמבר )2018
		  איילת שקד
(חמ -3-2666ה)1
שרת המשפטים

מינוי יושבת ראש לוועדת ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י( 11950-להלן  -החוק),
וסעיפים (5א) ו–(ב) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב,21992-
וסעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד,31984-
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני ממנה את נילי מימון,
שופטת בקצבה של בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת ערעור
לפי החוק ,במחוז ירושלים.
תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום כ"ד בכסלו התשע"ט (2
בדצמבר .)2018
ז' בכסלו התשע"ט ( 15בנובמבר )2018
		  איילת שקד
(חמ -3-321ה)1
שרת המשפטים
 1ס"ח התש"י ,עמ' .162
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי יושב ראש לוועדת ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י( 11950-להלן  -החוק),
וסעיפים (5א) ו–(ב) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב,21992-
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני ממנה את אפרים
צ'יזיק ,שופט של בית משפט שלום ,ליושב ראש ועדת ערעור לפי
החוק ,במחוז חיפה.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ד בחשוון התשע"ט ( 23באוקטובר )2018
		  איילת שקד
(חמ -3-321ה)1
שרת המשפטים
 1ס"ח התש"י ,עמ' .162
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב) לחוק בית המשפט לענייני
משפחה ,התשנ"ה ,11995-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את שופטי בית משפט השלום הרשומים
מטה לדון בבית משפט לענייני משפחה:
כרמית חדד
מיכל ברדנשטיין
1

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;393התשס"ז ,עמ' .384

מינוי יושבת ראש לוועדת ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י( 11950-להלן  -החוק),
וסעיפים (5א) ו–(ב) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב,21992-
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני ממנה את אשרי פרוסט,
1
2

6 224

ס"ח התשי"י ,עמ' .162
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
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שופטת של בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת ערעור לפי
החוק ,במחוז תל אביב.
תוקף המינוי לשנה.
י"א בתשרי התשע"ט ( 20בספטמבר )2018
  איילת שקד
		
(חמ -3-321ה)1
שרת המשפטים

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י( 11950-להלן  -החוק),
וסעיפים (5א) ו–(ב) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב,21992-
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני מאריכה את מינויו
של יואב פרידמן ,3שופט של בית משפט שלום ,ליושב ראש ועדת
ערעור לפי החוק ,במחוז חיפה.
תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום כ"ג בחשוון התשע"ט
( 1בנובמבר .)2018
ז' בכסלו התשע"ט ( 15בנובמבר )2018
  איילת שקד
		
(חמ -3-321ה)1
שרת המשפטים
 1ס"ח התש"י ,עמ' .162
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3י"פ התשע"ו ,עמ' .2153

מינוי יושבת ראש לוועדת ערעור
לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט1959 -
[נוסח משולב] ,וחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]( 1להלן  -החוק),
וסעיפים (5א) ו–(ב) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב,21992-
וסעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד,31984-
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני ממנה את נילי מימון,
שופטת בקצבה של בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת ערעור
לפי החוק ,במחוז ירושלים.
תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום כ"ד בכסלו התשע"ט
( 2בדצמבר .)2018
ז' בכסלו התשע"ט ( 15בנובמבר )2018
  איילת שקד
		
(חמ -3-323ה)1
שרת המשפטים
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .152
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הארכת מינוי יושבת ראש לוועדת ערעור
לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט1959 -
[נוסח משולב] ,וחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]( 1להלן  -החוק),
1

וסעיפים (5א) ו–(ב) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב,21992-
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני ממנה את אשרי
פרוסט ,שופטת של בית משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת ערעור
לפי החוק ,במחוז תל אביב.
תוקף המינוי לשנה.
י"א בתשרי התשע"ט ( 20בספטמבר )2018
  איילת שקד
		
(חמ -3-323ה)1
שרת המשפטים
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

הארכת מינוי יושבת ראש לוועדת ערעור
לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט1959 -
[נוסח משולב] ,וחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]( 1להלן  -החוק),
וסעיפים (5א) ו–(ב) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב,21992-
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני מאריכה 3את מינויה
של כאמלה ג'דעון ,שופטת של בית משפט שלום ,ליושבת ראש
ועדת ערעור לפי החוק ,במחוז חיפה.
תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום ט' בחשוון התשע"ט (18
באוקטובר .)2018
י"ד בחשוון התשע"ט ( 23באוקטובר )2018
  איילת שקד
		
(חמ -3-323ה)1
שרת המשפטים
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .152
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3י"פ התשע"ו ,עמ' .2153

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערעור
לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט1959 -
[נוסח משולב] ,וחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]( 1להלן  -החוק),
וסעיפים (5א) ו–(ב) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב,21992-
וסעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד,31984-
4
ובהתייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון ,אני מאריכה
את מינויו של רמי רם כהן ,נשיא בקצבה של בית דין אזורי
לעבודה ,בהסכמתו ,ליושב ראש ועדת ערעור לפי החוק ,במחוז
תל אביב.
תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום כ"ד בכסלו התשע"ט (2
בדצמבר .)2018
י"א בכסלו התשע"ט ( 19בנובמבר )2018
  איילת שקד
		
(חמ -3-323ה)1
שרת המשפטים
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .152
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
 4י"פ התשע"ו ,עמ' .2575

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .152
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מינוי חבר לוועדה המייעצת לרשמת המתווכים
לפי חוק המתווכים במקרקעין ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק המתווכחים במקרקעין,
התשנ"ו ,11996-אני ממנה את יצחק נטוביץ ,נציג לשכת עורכי
הדין ,לחבר בוועדה המייעצת לפי החוק האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ב בטבת התשע"ט ( 20בדצמבר )2018
		  איילת שקד
(חמ -3-2758ה)1
שרת המשפטים
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;70התשע"ב ,עמ' .654

אמיר רשף ,נציג שר האוצר מקרב עובדי משרדו ,לחבר במועצה
לענייני משק הגז הטבעי.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
מינויה של עדי חכמון - 2בטל.
כ"ה באב התשע"ח ( 6באוגוסט )2018
(חמ -3-3186ה   	)4יובל שטייניץ
שר האנרגיה
 2י"פ התשע"ז ,עמ' .6195

משה כחלון
שר האוצר

הודעה על מינוי חברים במינהלת השקעות בתיירות
לפי החוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט1959-

חידוש מינוי חברה בוועדת משמעת
לפי חוק המתווכים במקרקעין ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ב לחוק המתווכחים במקרקעין,
התשנ"ו ,11996-אני מחדשת 2את מינויה של הילה בלומנטל
דוידוביץ ,עובדת מדינה שהיא עורכת דין בעלת מומחיות
בתחום המקרקעין ,לחברה בוועדת משמעת לפי הסעיף האמור.
תוקף המינוי לארבע שנים.
כ"ה בכסלו התשע"ט ( 3בדצמבר )2018
		  איילת שקד
(חמ -3-2758ה)1
שרת המשפטים
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;70התשע"ב ,עמ' .654
 2י"פ התשע"ד ,עמ' .5328

לפי סעיף  77לחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט1959-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 16ד(א)()1
לחוק ,מיניתי את עמרי בן חורין ואת דריה פודשיבלוב ,נציגי משרד
האוצר ,לחברים במינהלת השקעות בתיירות.

1

מינוים של אסף וסרצוג ומיכאל רובין - 2בטלים.
י"ג בניסן התשע"ח ( 29במרס )2018
		  משה כחלון
(חמ -3-506ה)1
שר האוצר
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;234התשס"ט ,עמ' .206
 2י"פ התשע"ה ,עמ' .7811

הודעה על מינוי חבר בוועדה המייעצת
לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א1981-

הארכת מינוי חברים לוועדת ערר
לפי חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה
למטרות סיוע והנצחה) ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (27א) לחוק נכסים של נספי
השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה),
התשס"ו( 12006-להלן  -החוק) ,אני מאריכה את מינוים של
הרשומים מטה לחברים בוועדת הערר לפי החוק:
השופט (בדימוס) יהושע גרוס - 2ליושב ראש;
ליאור להב ,3עורך דין הכשיר לכהן כשופט של בית משפט השלום;
חנה נעמי יבלונקה ,4בעלת ידע ומומחיות בנושא השואה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (4ב)( )2לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א ,21981-מיניתי ביום י"ח בתמוז
התשע"ח ( 1ביולי  )2018את חסאן טואפרה לחבר בוועדה המייעצת.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
מינויו של מחמוד רחמאן - 3בטל.
י"ח בתמוז התשע"ט ( 1ביולי )2018
		  משה כחלון
(חמ -3-1184ה)1
שר האוצר
 1ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;208התשע"ו ,עמ' .125
 2י"פ התשע"ז ,עמ' .2612

תוקף המינוי לשלוש שנים.

הודעה על מינוי חבר מינהלת הרשות להשקעות
ולפיתוח התעשייה והכלכלה

י"ב בטבת התשע"ט ( 20בדצמבר )2018
		  איילת שקד
(חמ -3-3628ה)1
שרת המשפטים
 1ס"ח התשס"ו ,עמ' .202
 2י"פ התשס"ח ,עמ'  ;3818התשע"ג ,עמ'  ;2953התשע"ו ,עמ' .1401
 3י"פ התשס"ז ,עמ'  ;3554התשע"ג ,עמ'  ;2953התשע"ו ,עמ' .1401
 4י"פ התשס"ז ,עמ'  ;3554התשע"ג ,עמ'  ;2953התשע"ו ,עמ' .1401

בתוקף סמכותי לפי סעיף  77לחוק לעידוד השקעות הון,
התשי"ט ,11959-ובהתאם לסעיף (9א)( )1לחוק ,אני מודיע כי
מיניתי את מיכאל אסולין לחבר מינהלת הרשות להשקעות
ולפיתוח התעשייה והכלכלה ,שהוא נציג רשות המסים.

הודעה על מינוי חבר במועצה לענייני משק הגז הטבעי

כ' בחשוון התשע"ט ( 29באוקטובר )2018
(חמ -3-506ה)6

לפי החוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט1959-

לפי חוק משק הגז הטבעי ,התשס"ב2002-
אנו מודיעים כי בתוקף סמכותנו לפי סעיף  63לחוק משק
הגז הטבעי ,התשס"ב ,12002-ובאישור הממשלה ,אנו ממנים את
1

1

משה כחלון
שר האוצר
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;234התשע"א ,עמ'  ;165התשע"ז ,עמ' .261

ס"ח התשמ"ב ,עמ' .55
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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית
קריית יערים

הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה
בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בהתאם לסעיף (4ב) לחוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
(להלן  -החוק) ,ותקנה  3לתקנות המפלגות (רישום ודיווח),
התשנ"ג( 21993-להלן  -התקנות) ,אני מודיע כי ביום ז' בשבט
התשע"ט ( 13בינואר  ,)2019הוגשה לי בקשה לרשום בפנקס
המפלגות את המפלגה שפרטיה להלן:
1

שמה המלא של המפלגה:
"כל ישראל אחים לשוויון חברתי"
מטרות המפלגה:
( )1לחזק את מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית ושוויונית;

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה,1965-
וחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
התשל"ה1975-
לפי סעיף (71א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
התשכ"ה ,11965-וסעיף (7ב)( )1לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה ,21975-נמסרת
בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית
קריית יערים שנערכו ביום ב' בשבט התשע"ט ( 8בינואר :)2019
( )1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

( )2להביא שוויון וצדק חברתי לחברה הישראלית בדגש
לאוכלוסיות מוחלשות בתחום :דיור ,תעסוקה ,חינוך ,כלכלה,
רווחה ,דת ,מורשת ומסורת;
( )3לסייע להעלות את יהודי התפוצות למדינת ישראל ולאפשר
את שילובם בחברה הישראלית.
פרטי המפלגה :מען :רח' מורדי הגטאות  ,74ראשון לציון ,אצל
אדמסו אללי ,טלפון משרד ,03-7747282 :טלפון נייד,050-6240069 :
דואר אלקטרוני.alliad2015@gmail.com :
עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

טור א'
שם המועמד

טור ב'
הקולות הכשרים
במספרים

טור ג'
הקולות הכשרים
באחוזים

פלי יעקב

877

39.58

רביץ יצחק

1,339

60.42

( )2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות
המקומית הוא .2,261
( )3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא
.2,216

( )1מיכאל קורינלדי ,רח' בן לברט  ,13ירושלים;

( )4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא .45

( )2אדמסו אללי ,רח' מורדי הגטאות  ,74ראשון לציון;

( )5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא רביץ יצחק.

( )3קבדה ג'מבר אורי ,רח' חזון איש  ,1/1ראש העין;

ד' בשבט התשע"ט ( 10בינואר )2019
		 שלומית גולדשטיין
(חמ -3-2150ה)3
מנהלת הבחירות לקריית יערים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשס"ג ,עמ' .548
 2ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;211התשס"א ,עמ'  16ועמ' .19

( )4מולה יזבעלם ,רח' הדרור  5/12יבנה;
( )5מיקרו ניסן ,רח' העליה  ,9/12רחובות;
( )6אדמסו אזנש עליזה ,רח' אנילביץ  ,29/4ראשון לציון;
( )7שיפראו ציונה ,רח' משה חרש  ,4רחובות;
( )8זאודה גביאו ,רח' הנוער העובד  ,11/11אשקלון;
( )9מקונן דסיה ,רח' דרך ירושלים  ,4/18קרית עקרון

מינוי מנהל ארנונה בעיריית שדרות

( )10קבדה טסמה בוסנה תמר ,רח' מפרץ שלמה  ,86חולון.

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

ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה ,לאחר
תשלום האגרה שנקבעה לכך בתקנות המפלגות (אגרות),
התשנ"ג ;31993-חלק מהבקשה מתפרסם גם באתר האינטרנט
של רשם המפלגות .פרטים נוספים באתר שכתובתוtaagidim. :
.justice.gov.il

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית שדרות בישיבתה מיום י"ט באב התשע"ח
( 31ביולי  )2018את יהודה חזן למנהל ארנונה לעניין החוק
האמור.

בהתאם לסעיף (6א) ו–(ב) לחוק ,רשאי כל אזרח ישראל
בגיר שהוא תושב הארץ להתנגד לרישום המבוקש באופן
ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה (5א) לתקנות.

י' בטבת התשע"ט ( 18בדצמבר )2018
  אלון דוידי
		
(חמ -3-265ה)2
ראש עיריית שדרות
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ז' בשבט התשע"ט ( 13בינואר )2019
		  אייל גלובוס
(חמ -3-2424ה)1
רשם המפלגות
 1ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשנ"ו ,עמ' .120
 2ק"ת התשנ"ג עמ' .722
 3ק"ת התשנ"ג ,עמ' .730

הסמכת מפקחת בעיריית מגדל העמק
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי צו 1שניתן מכוח סעיף
(5ב) לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו ,21985-הסמכתי את
1
2

ילקוט הפרסומים  ,8077ח' בשבט התשע"ט14.1.2019 ,

י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ד ,עמ' .74

6227

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2019-000061, received on -14/01/2019 ,

(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5097התשס"ב ,עמ'  ,3405מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אזור (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף
 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7824התשע"ח ,עמ'  ,8353תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית אזור מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

ליאת חדד ,לאחר שקיבלה הכשרה מתאימה לכך ,למפקחת
לעניין אכיפת העבירות המינהליות המנויות בתקנות
העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים),
התשס"ז ,32007-ומוקנות לה בזה כל הסמכויות כמפורט בהוראת
החוק.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד ליאת חדד משמשת
בתפקידה בעיריית מגדל העמק.
י"ט בחשוון התשע"ט ( 28באוקטובר )2018
		   אלי ברדה
(חמ )3-1923
ראש עיריית מגדל העמק
 3ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

הודעה בדבר הצגת לוח הזכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות המקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' ,203023
 - 203029 ,203027 ,203024שעל נפת רמת הגולן ,הוצגו היום,
למשך  30ימים ,לעיון בלשכת סגן פקיד הסדר המקרקעין אזור
הסדר רמת הגולן שבקניון מבנה ,דרך החטיבות ,נצרת עילית,
במועצה האזורית גולן ,במועצה המקומית בוקעתה ,במועצה
המקומית מג'דל שמס ,במועצה המקומית עין קיניה ,במועצה
המקומית מסעדה ,ובלשכת ממונה הרשויות ,מחוז הצפון ,בית
הממשלה ,נצרת עילית.
כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר )2018
עדנאן זידאן
סגן פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר רמת הגולן

.2

חטיבת קרקע באזור ,הידועה כגוש  ,6010חלקה ( 183לשעבר
ח"ח  )165בשלמות ,בשטח של  3,464מ"ר; הייעוד :דרך קיימת,
חניה ציבורית פתוחה עם מרתף חניה.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
			  אריה פכטר
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אזור
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' הר410/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1461
התשכ"ח ,עמ'  ,1789מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הרצליה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,7592התשע"ח ,עמ'  ,74תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה המקומית כפר שמריהו מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

הודעה בדבר לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' - 15134
טבריה ,נפת כנרת ,הוצג היום ,למשך  30ימים ,לעיון בלשכת
סגן פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר כנרת שבקניון מבנה,
דרך החטיבות ,נצרת עילית ,בעיריית טבריה ,ובלשכת ממונה
הרשויות ,מחוז הצפון ,בית הממשלה ,נצרת עילית.
כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר )2018
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר כנרת

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

חטיבת קרקע בכפר שמריהו ,המזוהה כגוש  ,6665ח"ח ;218
הייעוד :דרך.
ד' בטבת התשע"ט ( 12בדצמבר )2018
			  משה פדלון
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הרצליה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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הודעה לפי סעיף 19

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' מאא1/23/
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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תיאור הקרקע -

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1
1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח144/ב,
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,8077ח' בשבט התשע"ט14.1.2019 ,
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שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2904
התשמ"ג ,עמ'  ,1362מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,2953התשמ"ג ,עמ'  ,2745תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ק,130/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1299
התשכ"ו ,עמ'  ,2206מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קריות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,7892
התשע"ח ,עמ'  ,10092תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית קריית ים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,6996חלקה 183
בשלמותה (לשעבר ח"ח ,76 ,74 ,73 ,70 ,66 ,61-51 ,41-1
 ;)78הייעוד :דרך.

י"ז בטבת התשע"ט ( 25בדצמבר )2018
			   מוטי ששון
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

חטיבת קרקע בקריית ים -
ששטחה כ– 7,061מ"ר ,המזוהה כגוש  ,10444חלקה ,1698
כשטח לבנייני ציבור וצבעה חום;
ששטחה כ– 6,780מ"ר ,המזוהה כגוש  ,10444חלקה ,1699
כשטח לבנייני ציבור וצבעה חום.

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
 ,352-0103275שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7471התשע"ז ,עמ'  ,4606מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קריות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,7700התשע"ח ,עמ'  ,5024תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית קריית ים מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

י"א בטבת התשע"ט ( 19בדצמבר )2018
			  יוסי אזריאל
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח/1000/א ,18/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4402התשנ"ו ,עמ'  ,2827מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6163התשע"א ,עמ'  ,1200תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בקריית ים -
המזוהה כגוש  ,10450ח"ח  13וחלקה ( 12מגרש  200בתכנית
 ,)352-0103275ששטחה כ– 1,630.87מ"ר ,צבועה בצבע
אדום; הייעוד חניון;
המזוהה כגוש  ,10450ח"ח ( 13מגרש  300בתכנית
,)352-0103275ששטחה כ– 1,227.54מ"ר ,צבועה בצבע
ירוק; הייעוד :שביל;
המזוהה כגוש  ,10425חלקה  ;194גוש  ,10450ח"ח  ;11גוש
 ,10425ח"ח ( 29מגרשים  101 ,100בתכנית ,)352-0103275
צבועה בצבע חום ,ששטחה כ– 46,515.46מ"ר; הייעוד:
בנייני ציבור.
י"א בטבת התשע"ט ( 19בדצמבר )2018
			  יוסי אזריאל
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,8077ח' בשבט התשע"ט14.1.2019 ,

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3658ח"ח ;286 ,285
הייעוד :דרך.
(בהתאם לתשריט לצורכי רישום במחלקת הנכסים).
ל' בחשוון התשע"ט ( 8בנובמבר )2018
			  רחמים מלול
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,950/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2732
התשמ"א ,עמ'  ,2315מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות הבעלות
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7839התשע"ח ,עמ'  ,8787תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3655ח"ח ;222
הייעוד :דרך.

ל' בחשוון התשע"ט ( 8בנובמבר )2018
			  רחמים מלול
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
רח/במ/2104/א ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4284התשנ"ה ,עמ'  ,2143מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה רחובות ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,6377התשע"ב ,עמ'  ,2564תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3698ח"ח  ;13הייעוד:
שצ"פ ודרך משולבת.

ל' בחשוון התשע"ט ( 8בנובמבר )2018
			  רחמים מלול
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 23443-12-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פניקס פרוג'קט קפה בע"מ ,ח"פ
.51-451581-6
והמבקש :דור לוי ,ע"י ב"כ עו"ד ארז כהן ,מרח' שלם ,3
רמת גן .5221550
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,11.12.2018הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב ,לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין
ביום  ,20.3.2019בשעה .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 למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שיגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,6.3.2019בשעה .8.30
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ארז כהן ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 51965-11-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת זיפר הלבשה בע"מ ,ח"פ ,51-364262-9
והמבקשים :סבתיאן דוחה ואח' ,ע"י ב"כ עורכי הדין אמיר
קרביץ וצפריר בן זאב ,מרח' ויצמן  ,43כפר סבא .4435109
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.11.2018הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,4.2.2019בשעה .09.00
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 מיום 21.1.2019
בשעה .17.00

ילקוט הפרסומים  ,8077ח' בשבט התשע"ט14.1.2019 ,
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
הגשת התנגדות לבקשה היא עד  14ימים לפני מועד הדיון.
אמיר קרביץ ,עו"ד צפריר בן זאב ,עו"ד
באי כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 2222-12-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מנור עבודות חציבה בע"מ ,ח"פ
,51-161663-3
והמבקש :בראם וואל ,ע"י ב"כ עו"ד מתן שמעון ,מרח'
אבא הלל 14א ,בית עוז ,רמת גן .5250607
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.12.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.2.2019בשעה .09.00
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
למבקש הודעה על רצונו זה.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן שתגיע
לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  23.1.2019בשעה .17.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מתן שמעון ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ב.ה.ס נדל"ן בע"מ

טיפול רפואי ראשוני (ירושלים) בע"מ
(ח"פ )51-269853-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.2.2019בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' הסורג ,1
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

ניהול כרם אמפורה  2006בע"מ
(ח"פ )51-382558-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25.2.2019בשעה  ,10.30אצל המפרק ,רח'
הארבעה  ,28תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי בלקינד ,עו"ד ,מפרק

חי נכסים ציון בע"מ
(ח"פ )51-302014-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.4.2019בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח' נחלת
יצחק  ,8תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכאל ציון ,מפרק

(ח"פ )51-491023-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24.2.2019בשעה  ,10.00במשרד דנהירש ושות' ,עורכי
דין ,רח' יגאל אלון  ,88תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8077ח' בשבט התשע"ט14.1.2019 ,

חגית פניני בע"מ
(ח"פ )51-586234-0
(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  ,5.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבירם כהן ,מרח' שד'
פלי"ם  ,2חיפה ,למפרק החברה.
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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.
אבירם כהן ,עו"ד ,מפרק

גרין וורהאוס ( )2008בע"מ
(ח"פ )51-420292-8
(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  ,25.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גבי מאירי ,מרח' לח"י ,2
בני ברק ,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.
גבי מאירי ,עו"ד ,מפרק

רוטשטיין שירת השרון בע"מ
(ח"פ )51-189204-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
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  ,25.12.2018התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישי בן חיים
ואת רועי טויזר ,מרח' הסיבים  ,49בניין  ,6קומה  ,5פתח תקווה,
למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רועי טויזר
אבישי בן חיים
           מ פ ר ק י ם

אינ-דנט בע"מ
(ח"פ )51-238162-5
(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  ,30.12.2018התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניצן פורר ,מרח' יהושע בן
נון  ,43/4תל אביב  ,6274524למפרק 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.
ניצן פורר ,מפרק

השקעות בנדל"ן מ.מ 2017 .בע"מ
(ח"פ )51-559996-7
(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  ,31.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר דוד ,מהגן הטכנולוגי,
מלחה /1ג ,קומה  ,2ירושלים ,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.
מאיר דוד ,מפרק

נ.י.ש .השקעות בינלאומיות בע"מ
(ח"פ )51-380338-7
(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  ,30.12.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדי אברהמי ,מרח'
המסגר  ,50תל אביב ,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.
עדי אברהמי ,עו"ד ,מפרק

עד-לב סוכנות לביטוח ( )1997בע"מ
(ח"פ )51-255302-5
(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  ,6.1.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נועה שטיינגרבר ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב ,למפרקת החברה.

ילקוט הפרסומים  ,8077ח' בשבט התשע"ט14.1.2019 ,
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יגאל פרץ ,מרח' חרוד  ,7/55נצרת עילית ,למפרק החברה.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נועה שטיינגרבר ,עו"ד ,מפרקת

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

י .בלאס אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-254062-6
(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  ,7.1.2019התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איתן סגל ,מרח' יבנה  ,15תל
אביב ,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.
איתן סגל ,עו"ד ,מפרק

מיוון ועד יפן בע"מ
(ח"פ )51-581171-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
גלעד ברגר ,מרח' יצחק שדה  ,14זכרון יעקב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.5.2019
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גלעד ברגר ,מפרק

מ.א .לוטם תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-170478-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.5.2019
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יגאל פרץ ,עו"ד ,מפרק

בית מדנס  -ניהול ואחזקה ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-280806-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.1.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נועה שטיינגרבר ,מרח' השלושה  ,2תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,7.5.2019
בשעה  ,15.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
נועה שטיינגרבר ,עו"ד ,מפרקת

סקאזי בע"מ
(ח"פ )51-417628-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,8.1.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
עודד זקס ,מרח' כנפי נשרים  ,3ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

ילקוט הפרסומים  ,8077ח' בשבט התשע"ט14.1.2019 ,
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.5.2019
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עודד זקס ,רו"ח ,מפרק

שיא הון בע"מ
(ח"פ )51-191951-6
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

(ח"פ )51-433485-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שלומי זיגדון ,מרח' ההסתדרות  ,26פתח תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.5.2019
בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שלומי זיגדון ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד מיטל כהן-הלל ,מכיכר העצמאות ,4/12
נתניה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.5.2019
בשעה  ,10.30במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מיטל כהן-הלל ,עו"ד ,מפרקת

פחמן  60בע"מ
(ח"פ )51-374161-1
(בפירוק מרצון)

איי-אן-די  24בע"מ

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

(ח"פ )51-545763-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי
טברסקי ,מרח' הרימון  ,161רמת רזיאל  ,90974למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.5.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
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(בפירוק מרצון)

אסתי ג'ובני  -יזמות ונדל"ן בע"מ

ISSN 0334-3030

בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן רולס,
מרח' הברושים  ,23רמות השבים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.6.2019
בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח' המחקר  ,3נתניה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ערן רולס ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8077ח' בשבט התשע"ט14.1.2019 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי
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