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הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה את עובדי הרשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן ,אשר נמנים עם היחידה
לפיקוח על שטחים פתוחים ואשר מונו על ידי שר החקלאות
ופיתוח הכפר לפקידי יערות לפי פקודת היערות( 2להלן -
הפקודה) ,לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על הפקודה.
אורי מלכה

הלל עזרן

יצחק שבח

חנוך סולימאן

צור לביא

צחי קופר

עזי לינדנר

ניב פלס

אסף רון

אוהד אביטל

דוד עבדי

מאיר אורבך

בתיה פלד

אלון טשלה

עזרא חדד

עודד שני

עודד נחמיה

יצחק שריקי

מרום שליו

אהוד אביטבול

יואב סופר

שניר אבלס

ישי בן ציון

דקל אשרף

תוקפה של הרשאה זו עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר
 )2019וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.
כ"ד בכסלו התשע"ט ( 2בדצמבר )2018
(חמ -3-279ה)1
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה את עובדי יחידת הממונה על הביטחון
במערכת הביטחון (להלן  -מלמ"ב) המפורטים להלן:
נדלר נח
קרויצר יצחק
יעקובי רועי
לחקור חשד לביצוע עבירות פליליות של חשודים כמפורט
להלן ,אם החליטה כך על פי נוהל הוועדה המשותפת או נציג
הפרקליטות העומד בראשה:
( )1עבירות שעבר בקשר למילוי תפקידו עובד או עובד
לשעבר של -
-

משרד הביטחון בדרג נמוך מראש אגף ,למעט עובדי
מלמ"ב:

-

הגופים הציבוריים בפרט  3לתוספת הראשונה לחוק
להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח,21998-
המנויים בצו שר הביטחון מכוח סעיף  20לחוק האמור;

יוסף אגם.
תוקפה של הרשאה זו עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (13
בדצמבר  ,)2020וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם
האמורה.
ט"ו בטבת התשע"ט ( 23בדצמבר )2018
(חמ -3-279ה)1
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
1
2

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .600

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה את פקחי הרשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן ,אשר מונו על ידי שר
החקלאות ופיתוח הכפר לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי
פקודת היערות( 2להלן  -הפקודה) ,לערוך חקירות בקשר לביצוע
עבירות על הפקודה ותקנותיה:
אמיר פרנדיאן -עגני

1
2

( )2עבירות שעבר ספק או ספק לשעבר של אחד מהגופים
המנויים בפסקה  1לעיל בקשר לקשריו עם אותו גוף;
( )3עבירות שעבר אדם שהגיש בקשה או הוכר כנכה לפי חוק
הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט ;31959-וכן אדם שהגיש
בקשה או הוכר כבן משפחה שכולה לפי חוק משפחות חיילים
שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י ,41950-בקשר
לקבלת הטבות ותגמולים מכוח החוקים האמורים;
( )4עבירות שעבר אדם על חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני,
התשס"ז ,52007-וכן עבירות בקשר לביצוע פעילות ייצוא
ביטחוני;
( )5עבירות על חוק קליטת חיילים משוחררים ,התשנ"ד;61994-
( )6עבירות שעבר עובד לשעבר באחד הגופים המנויים
בפסקה  1לעיל וכן מי שפרש משירות כחייל בצבא ההגנה
לישראל ,על חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה),
התשכ"ט.71969-

ברק שחם

1

		
גל אריאלי

מנחם פריד

2

גדיאל שלמה שלזינגר

בהגת כחיל

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .600

6 842

3
4
5
6
7

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
ס"ח התשנ"ח ,עמ' .348
ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
ס"ח התש"י ,עמ' .162
ס"ח התשס"ז ,עמ' .398
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .132
ס"ח התשכ"ט ,עמ' .144
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צו הענקת סמכויות

בהרשאה זו -
"הנוהל"  -נוהל מיום ט"ו באייר התשס"ה ( 24במאי ,)2005
שקבע היועץ המשפטי לממשלה ,בנוסחו המעודכן מזמן
לזמן;
"ועדה משותפת"  -ועדה שמונתה על פי הנוהל בראשות נציג
פרקליטות המדינה.
תוקפה של הרשאה זו עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31
בדצמבר  )2020וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים בתפקידם
האמור.

לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק),
אני מסמיך בזה את המפקחים שמונו לפי חוק רשות העתיקות,
התשמ"ט ,21989-וששמותיהם מפורטים להלן ,בסמכויות עיכוב
ומעצר כמפורט להלן בשעה שהם חוקרים עבירות על סעיף 37
לחוק העתיקות ,התשל"ח ,31978-ולשם כך בלבד תהיה להם -
( )1סמכות עיכוב לפי סעיף (67א) לחוק ,למעט סמכות
לעכב על יסוד חשד כי האדם עומד לעבור עבירה; לפי
סעיף (68א) לחוק למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת
המשטרה; לפי סעיף  69לחוק;

י"ז בטבת התשע"ט ( 25בדצמבר )2018
(חמ -3-279ה)1
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

( )2סמכות מעצר על פי סעיף (23ב) לחוק:

הודעה בדבר צו הענקת סמכויות

איתן קליין

לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ"ו1996-

רונית לופו

ניר דיסטלפלד

גיא פיטוסי

אלון קליין

גדעון גולדנברג

דניאל משש

אילן חדד

אמיר גנור.

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר
הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו1996-
(להלן  -חוק המעצרים) ,ובאישור ועדת החוקה ,חוק ומשפט
של הכנסת ,הענקתי ביום ט"ו בטבת התשע"ט ( 23בדצמבר
 )2018לקציני פיקוח מסוימים שמונו לפי סעיף  17לחוק הגנה
על הציבור מפני ביצוע עבירות מין ,התשס"ו( 22006-להלן -
חוק ההגנה) ,ושמותיהם הובאו לפניי ,סמכויות עיכוב ומעצר
עבריין המין שהוצא לגביו צו פיקוח לפי חוק ההגנה ,אם היה
להם יסוד סביר לחשד כי עבריין המין ביצע עבירת מין או כי
הוא עומד לבצע עבירת מין או אם עבריין המין המפוקח הפר
תנאי מתנאיו של צו הפיקוח ,שאינו בבחינת חשד לביצוע
עבירת מין או כי עומדת להתבצע עבירת מין ,באופן המצדיק
את מעצרו .זאת ,על מנת להביאו לתחנת המשטרה לתכלית
שלשמה ביקשו לעכבו ,אם עבריין המין אינו מציית להוראות
שניתנו לו על פי סמכויות העיכוב המסורות לקציני הפיקוח
בדין או אם הוא מפריע לקציני הפיקוח להשתמש בסמכויות
העיכוב.
1

על עיכוב כאמור יחולו הוראות סעיפים (75ב) ו–(ג) לחוק
המעצרים.
על מעצר כאמור תחול הוראת סעיף (23ב) לחוק
המעצרים.
תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום ג' באדר התש"ף
( 28בפברואר  )2020וכל עוד מקבלי הסמכות משמשים בתפקידם.
ט"ו בטבת התשע"ט ( 23בדצמבר )2018
(חמ )3-2849

1
2

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשנ"ז ,עמ' .116
ס"ח התשס"ו ,עמ' .234
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עוזי רוטשטיין

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום ג' בטבת התש"פ
( 31בדצמבר  )2019וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים
במשרתם האמורה.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ )3-2849

1
2
3

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשנ"ז ,עמ' .116
ס"ח התשמ"ט ,עמ' .88
ס"ח התשל"ח ,עמ' .76

צו הענקת סמכויות
לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק)
אני מסמיך את עובדי רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול
אשר מונו לקציני ביקורת גבולות לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב ,21952-המפורטים להלן ,בסמכויות עיכוב
ומעצר שבהן יוכלו לעשות שימוש במסגרת תפקידם ,כדלקמן:
( )1סמכויות עיכוב לפי סעיף (67א) לחוק ולפי סעיף  68לחוק;
( )2סמכות מעצר לפי סעיף (23ב) לחוק.
1
2

ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשנ"ז ,עמ' .116
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

6843
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סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה
בתחנות גבול:
עיסא אבו גוש

שמעון אבוהיי

דוד אבוטבול

רויט גנסיה

מאור אבות

רותם אביבי

ליאת אבידן

דליה אביטל

אייל אבינעם

שמעון אביסרור

תומר אבירן

ישראל אבניסן

דורון אבקסיס

יוליה אברהם

בר אברהמי

יצחק אברמוביץ

מאיה אברמוביץ

רעות אגיב

שיר אגם

דניאל אגסי

ניר אגרנוב

חרות אדגה

תמר אדגר

יעל אדלר

רותם אדלר ויצמן

יצחק אדרי

דקלה אדרי

רונן אהרון

רחלי אואט

מאור אוחיון

ספיר אוחיון

בת אל אוחיון מזרחי

אריאל אונגר

רויטל אוסקר

גבריאל אור

תמר אורן

אונית אשרי

לירן אושרי

ליזה אזולאי

אלמוג אזולאי

שירה אזולאי

יוסף אטיאס

זיו איבגי

בתי איילון

אסנקו איילין

גנתו איילין

שירז אייש

ניצן איכר

אסנת אילין

מירב מרטין

אמרי שרביט

דורית איצקוביץ

לינוי אירמאי

בית לחם אישטה

דוד אלבז

נאדין אלבז

דליה אלגזי

סיון אלגל

דקלה אלגרנטי

רווה אלטיניובה

דור אליהו

גלית אליוב

ריטה אליוביץ

מוריה אלימלך

ורד אליעזר

טספהון אלמו

בירהנו אלמו

זוהרה אלמקיאס

דויד אלמקייס

אליה אלפסי

אמוץ אלקון-לורברבוים

אלי אמויאל

6 844

דניסה אמסל היידקר

שני אמסלם

אלכסנדר אנג'ל

ישיי אנקואהונה

יהודית אסא

ליאור אסולין

אבי אסולין

קרן קולט אסולין

קורין אסולין

כריסטינה אסטריאן

עינת אסייג

ינאל אסלאן

הרצל אסרף

נטלי אסרף

דניאל אפללו

אהרון אליהו אייל אפרייאט

דיקלה אפרת

מירב אפרת

אנריקו אקוקה

איריס ארביב

אריאל ארד

משה ארואסטי

מיכאל ארונוב

נטע אריה

נטלי ארקשבסקי

אופיר אשכנזי

יוסי באבדז'אנוב

גרגוריו באום

הדר בבייב

עמיחי בדין

אינה בדר

יבגני בודנוב

גרי בוחמן

דן בוליצ'וב

איתן בוצינסקי

לוסי בוקאי

אברהם בוקריס

רז בורגנה

ליטל בורכו

פבלו אלברטו בורנשטיין

יסמין שמחה ביטון

מזל מורן לוי ביטון

מריה ביטון ספוז'

אריאלה ביטרמן

ורה בימבד

ענת ביסנאי

מיכאל ביצה

בלהה בכר

לירון בכר

משה בלטין

ילנה בלי

גל בלס

נדב בן אמיתי

קרן בן–ארי

לינוי-אסתר בן גידה

צליל ז'נט בן הרוש

יעל בן הרוש

אברהם בן זוהר

דנה בן זיקרי

ז'קי בן זקון

בת אל בן זיקרי

אורית בן חמו

אנה בן חמו

ירדן בן יקר

סיון בן ישראל

שובל בן מרדכי

טל בן נון

גאולה בן נתנאל

רינת בן סמחון

לינור דניאל בן עמי

מור בן עמי

חגית בן שבת

מתן בן שבת

שרון בן שושן

גדעון בן שימול

הילה בן שלמה
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עמית בנדיבה

לירון בניזרי

שרית דהרי

אלינור דודאי

הדר בניטה

גיא בנימין

דינה דוידוב

דריאן דוידוף

מעיין בנימין

שיר בנשימול

יאנה דוכן

שגית דוקרקר

אטי בנשמואל

אילונה בסון

ליטל דורי

מנור דיאי

גל בסון

אלה בספלוב

תמר דיאמנט

פנינה דיירי

מיכאל בקון

שרית בקייב

נטלי עליזה דלאל

אתי דמרי

פיוטר בקשייב

עידו בר און

סהר דניאלס

גל תהילה דנקנר

אלכסנדרה בר אל

רועי בר נתן

לאה דרבאו

ארז דרור

ליאור בראון

אן רוסוול

ספיר הוטמן

ודאט הזוז

שושי ברגמן

יוסף ברדוגו

יערי הלמן

נשאת הנו

רמי ברדריאן

נועה ברהום

עלי הנו

עמית הנו

תמר ברהנו

רשל ברודסקי

ראפת הנו

קסם הראל

גלי ברוך

איתמר ברטי

זאב הראל

שני הרמן

חן ברינדר

ג'ני ברסוקוב קרטיק

רונית ואיברנדי

מאור ודוט

אלה ברסקי

אלמירה חיימוביץ

אביבה והבה

פריהווט וואמבורי

תמר ברק אטדגי

שניר ברקוביץ

אלן ווינטראוב

לינוי וולקוב

ליאת בתיה בשה

מוראד ג'אבר

אנדרס וייסמן

איגור ויירון

נידאל גאנם

ספיר גבאי

נטלי וילנר

רחל וילנר

איגור גבריק

אינסה גגדשמן

קארין וינברג

קיריל וינוקור

רויטל גדיאן

לימור גודייר

אלכסנדרה וינרסקי

ריטה ולגן

קיריל ברצלב

פולינה גודס

אור ולינעמת

אור וענונו

אסף גוילי

אלכסנדר גולברג

יואב וצרבין

טל וקסלבלט

עדי עבו

אלכסיי גולדברג

אנהיט ורדניאן

שני ורון

אלי גולדין

נדיה גולדין

מאיה ורך

אורנה ורסולקר

ניקה ז'ורבליוב

שרה זאודו

גבריאל זאורוב

גל זבריקו

שי זהבי

באדר זהר

יובל זוביב

שרית זיו

מירי זילברברג

יערה זילברפרב

ולדימיר שמפר

עדי זנטי

אהרון יואל זעפרני

טלי זעפרני

עפר זקס

אופיר זרביב

עדי זרביב

דרור זרזר

שמואל חדד

שירן חדד

יונתן חדי

עדי חדידה

סוזאן חוברא

יעקב קובי חוכימה

כרמל חוסיסי

זוהר חזיזה

אליאור חזן

ויקטוריה חזן

ענת גולן

סבטלנה גורביץ

דמיטרי גורודצקי

ענר גורן

הלן גטה

רויטל גל

סהר גם זה לטובה

שירן שילקו

רונית גניש

קרן גראף

מריאנה גרברסקי

כפיר גרבש

מיטל גרג'י שטר

רחל גרידנב

ולדיסלב גרינבלט

גיא גרינשטיין

מרינה גרלניק

לי גרציאני

אולגה גרשגורין

ימית גרשון

תומר גרתי

ערין דאהר

סאלח דגש

קינן דגש

יסמין דהן

ענת דהן
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ברוריה חיים

שני אפרת חיים

ולריה לאופמן

אלכסנדרה לבדב

דוד חיימוב

אורי בראונשטיין

טדי לדיאנו

רועי להמן

אדיב חלבי

סלמאן חליל

דורון לוגסי

בלה לוטואק

אנסטסיה חלילוב

שילת חמאני

יעל לוי

שגית לוי

דן חמזה

דניאל חמזה

אשר לוי

רינה לוי

רועי חממי

חביב חסדאי

תומר לוי

זאק לוי

נאיל חסון

מתן חסין

קרול נועה לויט

יבגני לויטן

אכרם חרבאוי

וואפי ח'שאן

מריה לוין

ליליה לוין

הילה טבט

יונתן אברהם אנדריי טובול

בלה לוריא

אנדרי לזבניק

אלי טובול

מעיין טבול

אנדריי לזרב

אלכסנדר לטישב

דיקלה טויסטר

יסמין טולדנו בן דוד

חן ליאני

גבריאלה ליבוביץ

אלכסנדר טולצ'ינסקי

ענבל טושנר

ענת ליבנה

טלי ליברשטיין

איוון טטרסקי

עוזי טל

ויקטוריה ליידרמן

דמיטרי ליפניאגוב

עדי טל

מירנה טמירוב

אופיר אופירה למה

חיים לפיד

נטע טסה

מואפק טריף

טטיאנה לרמן

אירית לשקר

לינוי אנה טררוק

אורטל יהודה

אבי מאור

אדיב פארס

דקלה יהודה

רונית יהודה

רונן מאשייב

טלי מגן

מיתר יוחנן

אוראל יוסופוב

נעמה מדר

רחל מהרט

יניב יוסף

יפה יוסופוב

דרס מהרט

הבטה מהרטו

אירינה ילין

גרנית ימיני

אורם מוזיקנט

מירב מונטה

דוד ינון

אלינה יסוקביץ'

ניצבת עדאל מונגם

ליאת מונסוניגו

נועה יעקב

שירלי יעקובי

איה מורחיים שן סינאי

מרק מורגיין

תומר יעקובי

ליילה יעקובשוילי

אירית סילביה הולצקן מורדו בתיה מושינסקי

מתן יפת

שי משה יצחקוביץ

שושנה מזון

חן מזרחי

עדי יצחקי

אמוץ יצחקי

דוד מטקוב

מרים מיכאילובסקי

דוד ירמייב

יוליה ישניקובה

נואל מינקין

טימור מישייב

אורי ישראלי

איתי כהן

מלי שמואל

מיכאל מלינסקי

אתי כהן

ג'ודי כהן

רועי מלכא

אביב מלמד

ג'סיקה כהן

דנה כהן

מיליטה מלצב

מרינה מליקין

הודיה כהן

חן כהן

דינבלו ממו חיון

יוסי ממן

עדי כהן

עידן איל כהן

רויטל ממצ'ין

רמית מנדלוביץ

שולמית סקורי

שי כהן

נרמינה מנחם

ענת מנסור

אסתר מיכל כהן

ויקי כהן

עימאד מנסור

ליאור מנע

טלי כהן

קרן כהן

שלי מנשה

איימן מסאלחה

שרון כהן

ליאור כהן

שגית הדס מסיקה

אביגיל מסנדילוב

טלי כהן פנחסוב

דברת כהן קאזיוף

ענבל מצליח

ירדן מרדכי

נטלי כחלון ברק

שלמה עשהאל כנפו

אדוה אל על

שמחה גיל מרקו

שירן כפיר

לירון כריסי אברגיל

שאול משה

שלומית משה
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גלית משיח

הילה פז

יניב סרחאן

נידאל סרחאן

נארמין משני

שמחה נאדאו

אלכסנדר סרפייב

תאמר עאמר

עמרם נאטור

עלא נבואני

רותי גנוט

עפר עובדיה

אדם נבואני

איוב נבואני

אביחי עובדיה

אושרית עובדיה

סלמאן נבואני

סרי נבואני

ליאב עובדיה

אלינור שרה סימנר

עינב נברו

אלברטו נברו

רונית עופר

השאם עותמאן

כרמית נגב

שדמית נגר

רונן עותמאן

רמי עותמאן

אביגיל נדב

אורטל נהרי

פאדי עזאם

חיים עזרא

יוליה נוז'ה

נתן מאיר נוסאם

קרן עזרא

כנג' עטילה

לימור נוקד

אלירן נוריאני

ראפאת עלי

ים עמר

איתן עמר

רחמים עמרם

עידן רוזנברג

מירב

נחום

קורל נחמה

לילך נידם רובין

איילת ענבי

הילה ענבר

רועי ניידורף

גיא ניימן

חן ענתיר

ריזק עראידה

רקפת ניסן

מיכל ניצן

סילביה פאורי

אנה פאר

נורית ניר פנקר

ישראל נמטייב

שני אמסלם

עסאם פארס

פיראס נסראלדין

יניב נעים

ליטל פדלד

גבריאלה פולישצוק

דויד נרמניה

זוהר נתן

שני פורסטר

טל פורר

קרן נתן

אלי אלון נתן

נוי פורת

נופית פז

מוחמד סבאח

רויטל סבאג זינדיני

מורן קולדין

קסניה פטוקה

מורן סבה

ג'נה סגלוביץ

גיא פיינזילברג

מיכאל פימה

בר סוויסה

גל סוטו

דניאלה פינטו

אלינה משיח

יובל סויברט

חנן סויסה

דוד פיסואה

ביאטריס פיפמן

ניב סול

ג'ניה סולדטוב

מטויי פכטר

שירית פלד

ליטל סולומון

אלינור סולומון

ניקיטה פלדמן

אולגה שיימן

אשגרה סולומון

שרה סולומונוב

אלכסיי פליט

אנדריי פליצקי

קסניה סונין

סימונה סופר

טלי פלקר

מוריסו פנקר

קובי סופר

ולרי סוקולוב

שמירה פנקר

פולינה פסין

אלכסנדר סורין

אלינה סטרוגצקי

שני פפיסמדוב

נטע פראשצ'יצקי

יפית יפה כהן

מיכל ברכה סטון

הודייה פרידמן

ישרא-לי פריסקר

לאה סייג ארוש

אייל סילבר

אינסה פרס

שמעון פרץ

גילת סימון

ורדנה סימוניאן

ליאת פשה

ויקטוריה צ'יז

בתיה מאיר

רומינה סימנר

אילן צ'מלוב

אנה צ'רקובסקי

טל סלבקין

סיגלית סולומון נוגווקאר

אריאלה צדוק

מוריה צדיק

מלכה מלי סמוס

יאנה סמירנוב

פרל צוקרמן

הדר צור

נואליה סניספ

אורין סניקר

יפית צוריאל

אלה ציבולסקי

טלי סער

שי ספון

שגית צריקר

איתמר צרפתי

יעל ספז

רבקה ספינדלר

סיון קלודט צרפתי

בר קאמאלי

לורן ספיר

מאיה ריבי גלפמן קרטס

דקל קאפח

פאדי קבלאן
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טימור קבסנבסקי

דבורה רסניק

שרית קדם

יניב רפפורט

עידן קדרנל

מור קהא

מורן שבת

שני שבתוב

ולדימיר קובטין

אלכסנדר קובלבסקי

רמי שגבאייב

אילן שובאש

עדן קוברסקי

אליה קוגן

חן שמש

ורד שורץ

אילן קודרנסקי

פולינה קוזנצוב

ליאל שורץ

מיכל אימליין שורץ

מריה סיון קוטב

אלונה קוטוך

מרקוס שולקין

קרינה שומיק

מעין סיבוני

צציליה קולטון

יבגני שומילין

רעייה שומסקי

ניקולס קולקין

אפרת קומן

גלית שוקר

יוליה שור

פלורינה קוניגסברג

עדי קוסטינר חזוט

יהל שור

אירית שושני

ג'פרי קופפרשמידט

אביב קורנברג

אירנה שחקלדיאן

רן שחר

ליה קזריאן

בוריס קטירב

זאב שטיין

אולגה שטיינברג

הודיה קטנוב

גלית קיוק

גאורגי שטיינברג

הילה לונדון

נוי קיים

מינור קייס

סמר שיבלי

ענבל ריקי שי-אלזם

ירדן גיא קליין

פרדריק קליין

אליאור נחום

שלמה שכטר

דנה קליין

ראיסה קלימוביץ'

יוחאי שלו

אנג'לה שלום

פרי קלימי

דנה קלר

ז'אנה שלומה

אריק שלטובסקי

עינב קמאלי

אורי קמחג'י

רעות שלמה

מישל שלמייב

גל קמחי

יחיאל קמינסקי

דניאל שמביק

טל שמו

אנה קניאז'יצקי

ניר קסטליאנו

אמנון שמואלי

מתן שמוניס

בטי קפרא

דנה קרופנין

שני שמטובי

דנית שמיר

אנה פלחוטני

ויטלי קרייבסקי

עמית שמעוני

ויטלי שמעייבסקי

ויקטור קרמר

גלית קרני

רעות שניאור

פולינה שפיץ

סיגל קרסנטי

מרינה קרסניק

אלונה שפירא

עופר שפר

נאוה קרסניקר

מתן קרש

מאיה שקי

הדר שריד

שיר ראובן

בת–חן ראובן

אמיתי שרעבי

לור ששון

נועה ראובן

רחלי ראמוס

בר תלמיד

עדי תעוז

מיטל רבוח

יוליה אברהם

יבגני גודיר

איליה גולברג

קלרה אורית רוסיה רבן

קרן רבנסקי

נטע לי עודי

גנאדי רבע

ענת רובין

יוסי רובין

מיטל רודריגז

ג'ניה רוזנברג

הילה רביד

איתי רוטשטיין

נועם רוטשילד

מיטל רוכמן

עדנה רולינגר

סיאלו רוס

דרור זקרי

הודעה בדבר עדכון סכומים

שי רוסקולנקר

אורנה רז

לפי חוק קידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-

יפית רז

רוית רז

אדל חיה רחמים

טימור רחמן-פצני

אופיר נתנאל ריימונד

עידו רמתי
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תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום ג' בטבת התש"פ
( 31בדצמבר  )2019וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.
כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר )2018
(חמ )3-2849
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

בתוקף סמכותי לפי סעיף (3ב) לחוק קידום התחרות בענף
המזון ,התשע"ד( 12014-להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי בהתאם
1

ס"ח התשע"ד ,עמ' .438
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לשיעור שינוי המדד שהיה ידוע ביום י' בשבט התשע"ט
( 16בינואר  )2019לעומת המדד שהיה ידוע ביום כ"ט בטבת
התשע"ח ( 16בינואר - )2018
( )1הסכום הקבוע בהגדרה "ספק גדול" בסעיף  2לחוק הוא
 299,966,315שקלים חדשים;
( )2הסכום הקבוע בהגדרה "קמעונאי גדול" בסעיף  2לחוק
הוא  249,971,929שקלים חדשים.
י"ד בשבט התשע"ט ( 20בינואר )2019
(חמ )3-5210
מיכל הלפרין
הממונה על התחרות

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 65000-12-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת תנופת ביטחון בע"מ ,ח"פ
,51-364300-7
והמבקש :שלמה רבינוביץ ,ע"י ב"כ עו"ד בנימין דוידוב,
מרח' אופנהיימר  ,5קומה  ,2רחובות ,טל'  ,08-9453599פקס' 08-
 ,9104226דואר אלקטרוני .lawdavidov@neto.net.il
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.12.2018הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 20.2.2019בשעה .08.30
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
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ– 14ימים לפני תאריך
הדיון עד לשעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא  14ימים לפני מועד
הדיון הקבוע בתיק.
בנימין דוידוב ,עו"ד
בא כוח המבקש

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :ארז אור  2018אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006371-9 :
המען :אור הנר ,ד"נ חוף אשקלון .79190
תאריך רישום :כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר .)2018
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )3שם האגודה :קרן מילואים לחברי קיבוץ עין השלושה אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006372-7 :
המען :עין השלושה ,ד"נ הנגב .85128
תאריך רישום :כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר .)2018
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר )2018
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי סיווג אגודה
להלן נתונים בעניין האגודה:
שם האגודה :קיבוץ גבעת עוז.
מס' האגודה.57-000856-5 :
המען :גבעת עוז ,ד"נ חבל מגידו .1922500
תאריך רישום :כ"ו בתשרי התש"י ( 19באוקטובר .)1949
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
כ"ג בטבת התשע"ט ( 31בדצמבר )2018
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אנדלוס  -סחנין טורס בע"מ
(ח"פ )51-420878-4
(בפירוק מרצון)

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

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

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20/10/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
סלים ח'לאילה ,מת"ד  ,02סכנין  ,3081000למפרק החברה.

להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :צמח שיווק תוצרת חקלאית אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006369-3 :
המען :ד"נ עמק הירדן .1510501
תאריך רישום :ט"ו בטבת התשע"ט ( 23בדצמבר .)2018
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תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20/02/2019
בשעה  ,16:00במשרדי המפרק ,רח' אלג'ליל  ,81סכנין ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
סלים ח'לאילה ,עו"ד ,מפרק

עליגמבה בע"מ

זבידה מימון ואשראי בע"מ
(ח"פ )51-099603-6
(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  ,3.3.2019בשעה  ,10.00אצל קבוצת זבידה ,אזור
התעשייה לב הארץ ,קומה  ,2ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איל ציון זבידה ,מפרק

(ח"פ )51-557147-9
(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  ,28.2.2019בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' דרך מנחם
בגין  ,154תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב מנור ,עו"ד ,מפרק

מיזו טק בע"מ

זבידה ליסינג לצרכן בע"מ
(ח"פ )51-058179-6
(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  ,3.3.2019בשעה  ,10.00אצל קבוצת זבידה ,אזור
התעשייה לב הארץ ,קומה  ,2ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איל ציון זבידה ,מפרק

(ח"פ )51-466839-1
(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  ,1.3.2018בשעה  ,18.00אצל המפרק,
רח' הרשקוביץ  ,1ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
עובד סומך ,מפרק

ישראליסינג  -חברה להחכרת ציוד בע"מ

קנה ובנה שיווק ( )1992בע"מ
(ח"פ )51-170767-1
(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  ,3.3.2019בשעה  ,10.00אצל קבוצת זבידה ,אזור
התעשייה לב הארץ ,קומה  ,2ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איל ציון זבידה ,מפרק

(ח"פ )51-075856-8

זבידה רכישות ציוד בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-099693-7

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.3.2019בשעה  ,10.00אצל קבוצת זבידה ,אזור
התעשייה לב הארץ ,קומה  ,2ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

איל ציון זבידה ,מפרק

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  ,3.3.2019בשעה  ,10.00אצל קבוצת זבידה ,אזור
התעשייה לב הארץ ,קומה  ,2ראש העין ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איל ציון זבידה ,מפרק
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אנרגיות) שותפות מוגבלת (שותפות מס' - )54-028388-4
;25/100

אינ-דנט בע"מ
(ח"פ )51-238162-5

( )3קיבוץ שמיר (מס' ;25/100 - )57-000272-5

(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  ,28.2.2019בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' יהושע בן
נון  ,43/4תל אביב  ,6274524לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניצן פורר ,מפרק

( )4קיבוץ סאסא (מס' .18.75/100 - )57-000757-5
אסף אילוז ,עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 1207-09-12
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
שם החייב :סלמאן נבארי.

הגשמה לונדון  27פלטינום

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

הודעה בדבר שינויים בשותפות

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.

(ש"מ )55-026277-8
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי חלו השינויים
האלה:
( )1הוספת השותפה המוגבלת שולמית פרידה ולד,
משד' הנשיא  ,8חיפה בסכום של  162,000שקלים חדשים
( 30,000ליש"ט);
( )2הסרת השותף המוגבל יוסף ולד.
אבנר כץ     חנניה שמש
		
מורשי חתימה בשותפות

הגשמה אנגליה 50
(ש"מ )55-027759-4

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל עודד סקלה ,מרח' ביאליק  ,11כפר סבא ,בסכום של
 191,020שקלים חדשים.
אבנר כץ     חנניה שמש
		
מורשי חתימה בשותפות

דליה בכורה השקעות משותפות
(ש"מ )55-024769-6

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,1.1.2019
העביר השותף המוגבל ,ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית
בע"מ (אגודה מס'  100% ,)57-000315-2מחלקו כשותף מוגבל
בשותפות למועדון משקיעים  -חומה ומגדל בית לקיבוצים
(דליה אנרגיות) שותפות מוגבלת (שותפות מס' .)54-028388-4
מיום  ,1.1.2019השותפים המוגבלים וחלקם בשותפות הם
כדלקמן:
( )1משקי הקיבוצים אגודה שיתופית בע"מ (אגודה מס'
;31.25/100 - )57-003339-9
( )2מועדון משקיעים  -חומה ומגדל בית לקיבוצים (דליה
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קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 6357-11-12
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
שם החייבת :לידיה אבו עליון.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 16794-12-13
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
שם החייב :משה גלעם.
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 כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 53995-11-14
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
שם החייבת :גולייט אטיאס.
שם הנאמנת ומענה :עו"ד קרן אוגינץ ,מרח' האתגר  ,1טירת
הכרמל ,ת"ד  ,3680חיפה ,טל' .04-8624989
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ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.

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

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 18219-12-12

בבית המשפט המחוזי בחיפה ,תיק פש"ר 16236-02-16

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

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

שם החייב :סמיון ברברוב.

שם החייב :רוני נוג'ידאת.

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

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.

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

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון וסופי

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 36671-01-14

בבית המשפט המחוזי מרכז ,תיק פש"ר 16467-04-17

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

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

שם החייב :יבגני קורנברג.

שם החייב :סרגיי קרישטופוביץ'.

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

שם המנהל המיוחד ומענו :עו"ד חנן חדד ,רח' אחד העם ,9
מגדל שלום מז' ,קומה  ,4תל אביב .6525101

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל,
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם ,שאם לא
(א) נושים בדין קדימה  -אין;
			
יעשו כן בתוך  7ימים מיום פרסום זה ,תקבע הנאמנת ותחלק את
(ב) נושים בדין רגיל  -כ–35%
			
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענותיהם.
			 (שלושים וחמישה אחוזים).
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת
סוג דיבידנד ואחוזים :דיבידנד ראשון וסופי.

חנן חדד ,עו"ד ,מנהל מיוחד

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
חלקה  269גוש  6181בע"מ

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 43488-12-14

(ש"מ )51-022423-1

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

הודעה בדבר בקשה להחייאת חברה

שם החייב :עדן בסון.
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 כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 19144-02-16
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-

מתפרסמת בזה הודעה ,בהתאם להחלטת בית המשפט
המחוזי בתל–אביב-יפו ,כי ביום  ,6.11.2018הוגשה לבית המשפט
בתיק  ,12680-11-18בקשה לחיסול החברה הנ"ל ,בהתאם
לסעיף  369לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג .1983-בעלי
העניין בה מתבקשים להגיש את התנגדותם/עמדתם בעניין
לבית המשפט בתיק הנ"ל וזאת בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו (עם המצאת העתק לבא כוח החברה).
ניתן לקבל עותק מהבקשה מבא כוח המבקשת (אוחנה גרופ
ד.ש )1998( .ניהול וייזום פרוייקטים בע"מ ,ח"פ )51-259095-1
אצל עו"ד יואב זהבי ,ממשרד עו"ד אפשטיין רוזנבלום מעוז
( ,)ERMרח' יגאל אלון  ,94בניין אלון  ,2קומה  ,36תל אביב
 ,6789139טל'  ,03-6061600פקס' .03-6061601
יואב זהבי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

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