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הודעה על הפסקת כהונה של שר ועל מילוי מקום
של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )5לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (22ב) לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה כהונתו של יואב גלנט בתפקיד שר הבינוי והשיכון ביום
כ"ה בטבת התשע"ט ( 2בינואר .)2019
הודעה על הפסקת הכהונה הועברה לכנסת.

עורכת הדין מיכל זניגר ,מונתה לכהונת רשמת בכירה של בתי
משפט השלום ,מחוז צפון;
רשם הוצאה לפועל איתי כרמי ,מונה לכהונת רשם בכיר של
בתי משפט השלום מחוז צפון;
עורכת הדין מיכל פרבר ,מונתה לכהונת רשמת בכירה של בית
משפט השלום מחוז חיפה.
תוקף המינוי מיום ב' בשבט התשע"ט ( 8בינואר .)2019
ג' בשבט התשע"ט ( 9בינואר )2019
(חמ -3-64ה)1

בהתאם לסעיף (24ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,קבעה הממשלה
כי השר משה כחלון ימלא את תפקיד שר הבינוי והשיכון ,נוסף
על תפקידו כשר האוצר ,מהמועד שבו השר יואב גלנט חדל לכהן
				
כשר הבינוי והשיכון.

מינוי ממלאת מקום נציג שרת המשפטים בוועדה
הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

ב' בשבט התשע"ט ( 8בינואר )2019
(חמ -3-3281ה)6
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

איילת שקד
שרת המשפטים

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התשע"ד ,עמ' .554

הודעה על מינוי חבר למליאת הרשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף (13א) לחוק
גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה,
התשנ"ח( 11998-להלן  -החוק) ,ועל פי המלצת השר להגנת
הסביבה ,החליטה הממשלה למנות את עודד פוצ'טר ,לחבר
במליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים לתקופת
כהונה שנייה ,חבר מומחה המתמנה לאחר התייעצות עם
מוסדות מדעיים שיש להם עניין במדעי הטבע ,בהגנה על
הטבע ושימורו.
בהתאם לסעיף (13ג) לחוק ,תקופת כהונתו תהיה  4שנים.
ט' בשבט התשע"ט ( 15בינואר )2019
(חמ -3-474ה)2
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202

הודעה על מינוי רשמים בכירים
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א(א)( )3ו–(48א) לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,אני ממנה
את רני נויבואר ,לממלאת מקום נציגי 2בוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות לפי החוק.
תוקף המינוי לחמש שנים וכל עוד המתמנה מכהנת בתפקידה
במשרד המשפטים.
י"ח בטבת התשע"ט ( 26בדצמבר )2018
(חמ -3-7ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ח ,עמ' .74
י"פ התשע"ז ,עמ' .6077

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
אני מודיעה לפי סעיף (241א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח
חדש] ,התש"ם( 11980-להלן  -הפקודה) ,כי עקב השינוי במדד
המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
חל שינוי בסכומים הקבועים בסעיפים (17 ,)1(7א)( )1ו–19א(א)
לפקודה ומיום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר  ,)2019הם כלהלן:
( )1החוב שחב החייב לנושה המבקש כאמור בסעיף  )1(7לא
יפחת מ– 87,564שקלים חדשים;
( )2חובותיו של החייב כאמור בסעיף (17א)( )1לא יפחתו
מ– 17,514שקלים חדשים;

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84א לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-אני מודיעה כי מיניתי את הרשומים
מטה לרשמים בכירים:

( )3חובות החייב כאמור בסעיף 19א(א) עולים על  35,028שקלים
חדשים.

עורכת הדין אילנה הדר ,מונתה לכהונת רשמת בכירה של בית
משפט השלום מחוז חיפה;

כ"א בשבט התשע"ט ( 27בינואר )2019
(חמ -3-148ה)1

עורכת הדין עינת דינרמן ,מונתה לכהונת רשמת בכירה של
בית משפט השלום מחוז חיפה;
1

1

איילת שקד
שרת המשפטים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34עמ'  ;639ס"ח התשנ"ז,
עמ'  ;60י"פ התשע"ח ,עמ' .4548

ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928
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מינוי נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה בוועדה
הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

הודעה על הסמכה
לפי צו יבוא חופשי ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי ההגדרה של "רשות מוסמכת" בסעיף
 1לצו יבוא חופשי ,התשע"ד ,12014-אני מודיע כי הסמכתי את
המפורטים להלן לחברים בוועדה לחלוקת מכסות שהוסמכה
על ידי לרשות מוסמכת לעניין הצו האמור:
.1

דני טל  -מנהל מינהל יבוא  -יושב ראש;
מיכאל חורי  -ממלא מקום יושב ראש;

.2

ליאור יפה  -נציג מינהל סחר חוץ  -חבר;

.3

מרצדס צרפתי  -נציגת משרד הכלכלה והתעשייה על פי
המלצת המנהל הכללי  -חברה;

.4

ציפורה ברמץ  -נציגת מינהל תעשיות  -חברה;

.5

פאני דוויק הכהן  -הממונה על הרישוי  -חברה;

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(א)(14א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את עפר לרנר ,לנציג ארגון
העוסק בנושאי חברה ורווחה בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה
של תשתיות לאומיות.
מינוי זה יעמוד בתוקפו לתקופה של חמש שנים מיום חתימתו.
י"ח בטבת התשע"ט ( 26בדצמבר )2018
(חמ -3-7ה)1

1

מינוי נציג ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה במועצה
הארצית לתכנון ולבנייה

מרגלית ליבוביץ  -ממלאת מקום הממונה על הרישוי;
.6

שירה דימניק  -נציגת אגף תקציבים במשרד האוצר  -חברה;
תמר לוי בונה  -ממלאת מקום נציגת אגף תקציבים במשרד
האוצר;

.7

ניסים בן אלי  -חשב המשרד  -חבר;
עפרה הררי ליברמן  -סגנית חשב המשרד  -ממלאת מקום
חבר.

ט' בשבט התשע"ט ( 15בינואר )2019
(חמ -3-552ה)2

1

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

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב)(13א) לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את יואל סיגל ,לנציג ארגון העוסק
בנושאי חברה ורווחה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.
מינוי זה יעמוד בתוקפו לתקופה של חמש שנים מיום חתימתו.
י"ח בטבת התשע"ט ( 26בדצמבר )2018
(חמ -3-7ה)1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

מינוי ממלא מקום לנציג שר הבינוי והשיכון
ולחברה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון
ובנייה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

מינוי ממלא מקום לנציג ארגון העוסק בנושאי חברה
ורווחה במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ב)((2 ,)2ב)( )4ו–48א(א) לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את דן רוטשילד,
2
לממלא מקום נוסף לנציגי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה
3
ולחברה בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובנייה
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב)(13א) לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את עפר לרנר ,לממלא מקום נציג
ארגון העוסק בנושאי חברה ורווחה במועצה הארצית לתכנון
ולבנייה.

אין במינוי זה כדי לגרוע מתוקפו של מינוי ממלאי המקום
הנוספים.

מינוי זה יעמוד בתוקפו לתקופה של חמש שנים מיום חתימתו.
י"ח בטבת התשע"ט ( 26בדצמבר )2018
(חמ -3-7ה)1

י"ח בטבת התשע"ט ( 26בדצמבר )2018
(חמ -3-7ה)1
יואב גלנט
שר הבינוי והשיכון
1
2
3

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
י"פ התשע"ז ,עמ' .6967
י"פ התשע"ז ,עמ' .8004

ילקוט הפרסומים  ,8099ל' בשבט התשע"ט5.2.2019 ,

7067

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000116 :התקבל ב 05/02/2019 -

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית ירוחם
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של יהושע עמר לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה,
ואת מינויו של בנימין מלכה 2לכהונת ממונה שאינו בעל
סמכות הכרעה ,על המועצה הדתית ירוחם.
תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  )2019או
עד הפסקת המינוי כדין ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ -3-140ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשע"ו ,עמ'  ;2446התשע"ז ,עמ'  3848ועמ' ;6610
התשע"ח ,עמ' .7818

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית תל מונד
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של יוסף ספיר לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה ,ואת
מינויו של יעקב מיוסט 2לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות
הכרעה ,על המועצה הדתית תל מונד.
תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  )2019או
עד הפסקת המינוי כדין ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ -3-140ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשע"ה ,עמ'  ,1630עמ'  2912ועמ'  ;7500התשע"ו ,עמ'
 ,1157עמ'  4017ועמ'  ;6348התשע"ז ,עמ'  1643ועמ' ;6084
התשע"ה ,עמ' .7821

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית מטולה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של גדעון ציון לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה,
ואת מינויו של יצחק קקון 2לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות
הכרעה ,על המועצה הדתית מטולה.
1
2

תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  )2019או
עד הפסקת המינוי כדין ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ -3-140ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית מיתר
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את מינויו
של ציון חדד לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה ,ואת מינויו
של שוקי דמרי 2לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה ,על
המועצה הדתית מיתר.
תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  )2019או
עד הפסקת המינוי כדין ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ -3-140ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשע"ה ,עמ'  ,1628עמ'  2910ועמ'  ;7498התשע"ו ,עמ'
 ,1155עמ'  4015ועמ'  ;6346התשע"ז ,עמ'  1642ועמ' ;6082
התשע"ח ,עמ' .7819

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית סביון
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של יהושע מאיר לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה,
ואת מינויו של שימי בונפיל 2לכהונת ממונה שאינו בעל
סמכות הכרעה ,על המועצה הדתית סביון.
תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  )2019או
עד הפסקת המינוי כדין ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ -3-140ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשע"ה ,עמ'  ,1628עמ'  2910ועמ'  ;7498התשע"ו ,עמ'  ,1155עמ'
 4015ועמ'  ;6346התשע"ז ,עמ'  1642ועמ'  ;6082התשע"ח ,עמ' .7819

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
י"פ התשע"ה ,עמ'  ,1628עמ'  2910ועמ'  ;7498התשע"ו,
עמ'  ,1154עמ'  ,2154עמ'  4015ועמ'  ;6346התשע"ז ,עמ'
 1641ועמ'  ;6082התשע"ח ,עמ' .7819
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הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית פרדסיה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של יעקב מיוסט לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה,
ואת מינויו של יוסף ספיר 2לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות
הכרעה ,על המועצה הדתית פרדסיה.
תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  )2019או
עד הפסקת המינוי כדין ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ -3-140ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשע"ה ,עמ'  2910ועמ'  ;7498התשע"ו ,עמ'  ,1155עמ'
 4015ועמ'  ;6346התשע"ז ,עמ'  1642ועמ'  ;6082התשע"ח ,עמ'
.7819

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית פתח תקווה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של פלטיאל איזנטל לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה,
ואת מינויו של יהודה סירי 2לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות
הכרעה ,על המועצה הדתית פתח תקווה.
תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  )2019או
עד הפסקת המינוי כדין ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ -3-140ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשע"ה ,עמ'  ,1628עמ'  2911ועמ'  ;7499התשע"ו ,עמ'  ,1156עמ'
 4015ועמ'  ;6346התשע"ז ,עמ'  1642ועמ'  ;6082התשע"ח ,עמ' .7819

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית קדימה-צורן
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של עופר גואטה לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה,
ואת מינויו של גבריאל דדון 2לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות
הכרעה ,על המועצה הדתית קדימה-צורן.
1
2

תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  )2019או
עד הפסקת המינוי כדין ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ -3-140ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית קריית אונו
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של יואב כהן לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה ,ואת
מינויו של יעקב רייכר 2לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות
הכרעה ,על המועצה הדתית קריית אונו.
תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  )2019או
עד הפסקת המינוי כדין ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ -3-140ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשע"ה ,עמ'  ,1629עמ'  2911ועמ'  ;7499התשע"ו ,עמ'
 ;6347התשע"ז ,עמ'  1643ועמ'  ;6083התשע"ח ,עמ' .7820

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רכסים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של אברהם כהן לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה,
ואת מינויו של דוד ברדוגו 2לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות
הכרעה ,על המועצה הדתית רכסים.
תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  )2019או
עד הפסקת המינוי כדין ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ -3-140ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשע"ה ,עמ'  ,1629עמ'  2911ועמ'  ;7499התשע"ו ,עמ'
 ;2154התשע"ז ,עמ'  ;6083התשע"ח ,עמ' .7820

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
י"פ התשע"ה ,עמ'  ,2069עמ'  2911ועמ'  ;7499התשע"ו ,עמ'
 ,1156עמ'  4016ועמ'  ;6346התשע"ז ,עמ'  1642ועמ' ;6083
התשע"ח ,עמ' .7819

ילקוט הפרסומים  ,8099ל' בשבט התשע"ט5.2.2019 ,
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הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית קריית שמונה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של יצחק קקון לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה,
ואת מינויו של גדעון ציון 2לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות
הכרעה ,על המועצה הדתית קריית שמונה.

תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  )2019או
עד הפסקת המינוי כדין ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ -3-140ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמת ישי

תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  )2019או
עד הפסקת המינוי כדין ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ -3-140ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשע"ה ,עמ'  ,1629עמ'  2911ועמ'  ;7499התשע"ו ,עמ'
 ,1156עמ'  4016ועמ'  ;6347התשע"ז ,עמ'  1643ועמ' ;6083
התשע"ח ,עמ' .7820

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמלה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של סמי ישראל לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה,
ואת מינויו של שלמה תנעמי 2לכהונת ממונה שאינו בעל
סמכות הכרעה ,על המועצה הדתית רמלה.
תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  )2019או
עד הפסקת המינוי כדין ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ -3-140ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  ;2558התש"ע ,עמ'  ;53התשע"א ,עמ' ;999
התשע"ד ,עמ'  ,271עמ'  2616ועמ'  ;7115התשע"ה ,עמ' ,1629
; עמ'  2911ועמ'  ;7499התשע"ו ,עמ'  ,156עמ'  ,1156עמ' 4016
ועמ'  ;6347התשע"ז ,עמ'  1643ועמ'  ;6083התשע"ח ,עמ' .7820

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של אבנר שלמה לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה,
ואת מינויו של שמעון גלרון 2לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות
הכרעה ,על המועצה הדתית רמת ישי.
תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר  )2019או
עד הפסקת המינוי כדין ,לפי המוקדם מביניהם.
כ"ב בטבת התשע"ט ( 30בדצמבר )2018
(חמ -3-140ה)4
אריה מכלוף דרעי
ממלא מקום השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
 2י"פ התשע"ה ,עמ'  ;1629התשע"ז ,עמ'  ;6084התשע"ח עמ'
.7820

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת העשרים ואחת
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיפים (23ב) ו–(25ג) לחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] ,התשכ"ט( 11969-להלן  -החוק) ,נמסרת בזה
הודעה על שינוי בהרכבה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
העשרים ואחת (להלן  -הוועדה) ,כמפורט להלן:
( )1חבר הוועדה מטעם סיעת "הליכוד תנועה לאומית ליברלית"
יהיה שמעון בוקר ,שיבוא במקומה של אסנת מארק;
( )2חבר הוועדה מטעם סיעת "הליכוד תנועה לאומית ליברלית"
יהיה קובי דדון ,שיבוא במקומו של צחי הוברמן;
( )3חבר הוועדה מטעם סיעת "הליכוד תנועה לאומית ליברלית"
יהיה יגאל הררי ,שיבוא במקומו של שבתאי קטש;

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית רמת גן

( )4ממלאת מקום בוועדה מטעם סיעת "הליכוד תנועה לאומית
ליברלית" תהיה הדסה גטשטיין ,שתבוא במקומו של יום טוב
ירוחם;

בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של יהודה סירי לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה,
ואת מינויו של פלטיאל איזנטל 2לכהונת ממונה שאינו בעל
סמכות הכרעה ,על המועצה הדתית רמת גן.

( )5ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת "הליכוד תנועה לאומית
ליברלית" יהיה שאול דבוש ,שיבוא במקומו של ארנון
אברמוב;

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-

1
2

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
י"פ התשע"ה ,עמ'  ,1629עמ'  2912ועמ'  ;7500התשע"ו ,עמ'  ,1156עמ'
 4017ועמ'  ;6347התשע"ז ,עמ'  1643ועמ'  ;6083התשע"ח ,עמ' .7820

7 070

( )6ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת "הליכוד תנועה לאומית
ליברלית" יהיה לידור לאביוד ,שיבוא במקומה של רפאל
בן–זאב;
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"ח ,עמ' .714
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( )7ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת "הליכוד תנועה לאומית
ליברלית" יהיה אוהד כהן ,שיבוא במקומה של עליזה לאביוד;
()8

()9
()10
()11
()12

()13

()14

()15

()16

()17
()18
()19

הודעת שר הפנים מתאריך ט' בסיוון התשע"ו ( 15ביוני  )2016תתוקן
בהתאם.3

עקב התפלגותה של סיעת "המחנה הציוני" ,2ובהתאם י"ז בשבט התשע"ט ( 23בינואר )2019
לסעיף (25ג) לחוק ,כהונתם של חברי הוועדה מטעם סיעת (חמ -3-16ה)1
חנן מלצר ,שופט
				
"המחנה הציוני"  -בטלה ,ובמקום יבואו:
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
			
(א) חברי הוועדה מטעם סיעת "העבודה הישראלית"
יושב ראש ועדת הבחירות
			
יהיו עופר קורנפלד ,יהונתן רגב ,ענת שפכט ,גיא בוסי
המרכזית לכנסת ה–21
			
ודבי בן עמי; ממלאי מקומם יהיו ישעיהו אתגר ,סוניה
כהן ואשר גולדשלגר;
(ב) חברי הוועדה מטעם סיעת "התנועה" יהיו יואל חסון  3י"פ התשע"ו ,עמ'  ;8102התשע"ז ,עמ'  ;5192התשע"ט ,עמ'
.4216
ואור קשת; ממלאת מקומם תהיה מירב סלע;
חבר הוועדה מטעם סיעת "הרשימה המשותפת (חד"ש ,רע"מ,
בל"ד)" יהיה וויאם שביטה ,שיבוא במקומו של אוסאמה סעדי;
הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
ממלאי מקום בוועדה מטעם סיעת "יש עתיד" יהיו עודד גזית
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
ונטע אטיאס;
בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לחוק המפלגות ,התשנ"ב,11992-
פיטוסי;
נייגו
מזל
תהיה
"כולנו"
סיעת
מטעם
הוועדה
חברת
אני מודיע כי ביום כ"ד בכסלו התשע"ט ( 2בדצמבר ,)2018
קראדי;
גבי
יהיה
מקומה
ממלא
רשמתי ,לפי סעיף  7לחוק האמור ,את המפלגה "פעולה לישראל
חבר הוועדה מטעם סיעת "שס  -התאחדות הספרדים  -המפלגה למימוש זכויות יוצאי ארצות ערב ,האיסלאם ואיראן"
העולמית שומרי תורה" יהיה משה ארבל ,שיבוא במקומו בפנקס המפלגות.
של נתן אלנתן;
כ"ד בכסלו התשע"ט ( 2בדצמבר )2018
הספרדים
התאחדות
"שס
סיעת
מטעם
חבר הוועדה
(חמ )3-2424
העולמית שומרי תורה" יהיה מנשה לוי ,שיבוא במקומו
אייל גלובוס
של אביעד אושרי;
רשם המפלגות
ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת "שס  -התאחדות הספרדים  1ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשנ"ו ,עמ' .118
העולמית שומרי תורה" יהיה ישראל בך ,שיבוא במקומו של
משה חסיד;
הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת "שס  -התאחדות
הספרדים העולמית שומרי תורה" יהיה אביעד אושרי,
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
שיבוא במקומו של עקיבא חוסי;
1
בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לחוק המפלגות ,התשנ"ב, 1992-
חבר הוועדה מטעם סיעת "ישראל ביתנו" יהיה עודד פורר ,אני מודיע כי ביום א' בשבט התשע"ט ( 7בינואר  ,)2019רשמתי,
שיבוא במקומו של רוברט אילטוב; ממלא מקומו יהיה אמיר לפי סעיף  7לחוק האמור ,את המפלגה "פשוט אהבה" בפנקס
שניידר ,שיבוא במקומו של אבי אבוחצרה;
המפלגות.
יהיה
ביתנו"
"ישראל
ממלא מקום בוועדה מטעם סיעת
א' בשבט התשע"ט ( 7בינואר )2019
איליה טורקות ,שיבוא במקומה של אינה זילברשלג;
(חמ )3-2424
חבר הוועדה מטעם סיעת "מרצ" יהיה עיסאווי פריג',
אייל גלובוס
שיבוא במקומו של מוסי רז;
רשם המפלגות
חבר הוועדה מטעם סיעת "הבית היהודי" יהיה ניר אורבך 1 ,ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשנ"ו ,עמ' .118
שיבוא במקומו של אשר מיבסקי; ממלא מקומו יהיה נתן נתנזון;

( )20חבר הוועדה מטעם סיעת "הימין החדש" יהיה עמיחי
וינברגר; ממלא מקומו יהיה יוחאי רביבו;
( )21חבר הוועדה מטעם סיעת "דגל התורה" יהיה אברהם ובר;
ממלא מקומו יהיה מנחם מושקוביץ;
( )22חבר הוועדה מטעם סיעת "אגודת ישראל" יהיה אברהם
יוסטמן; ממלא מקומו יהיה יעקב רוזן;
( )23חבר הוועדה מטעם סיעת "תע"ל בראשות אחמד טיבי"
יהיה אוסאמה סעדי;
2

י"פ התשע"ט ,עמ' .6432

ילקוט הפרסומים  ,8099ל' בשבט התשע"ט5.2.2019 ,

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לחוק המפלגות ,התשנ"ב, 1992-
אני מודיע כי ביום ט"ו בשבט התשע"ט ( 21בינואר  ,)2019רשמתי,
לפי סעיף  7לחוק האמור ,את המפלגה "ישר" בפנקס המפלגות.
1

ט"ו בשבט התשע"ט ( 21בינואר )2019
(חמ )3-2424

1

אייל גלובוס
רשם המפלגות
ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשנ"ו ,עמ' .118

7071
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הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לחוק המפלגות ,התשנ"ב, 1992-
אני מודיע כי ביום כ"ה בשבט התשע"ט ( 31בינואר ,)2019
רשמתי ,לפי סעיף  7לחוק האמור ,את המפלגה "גשר  -בראשות
אורלי לוי אבקסיס" בפנקס המפלגות.
1

לקיום חובות יצרנים או יבואנים לפי החוק שיתקשרו עמו;
ההכרה ניתנה לכל סוגי הציוד החשמלי והאלקטרוני והסוללות
שבתחולת החוק; תקופת ההכרה היא חמש שנים.
ט' בשבט התשע"ט ( 15בינואר )2019
(חמ )3-4786
גיא סמט
מנהל

כ"ה בשבט התשע"ט ( 31בינואר )2019
(חמ )3-2424

1

אייל גלובוס
רשם המפלגות
ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשנ"ו ,עמ' .118

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות
לפי חוק המפלגות ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  12לחוק המפלגות ,התשנ"ב,11992-
אני מודיע כי ביום כ"ה בשבט התשע"ט ( 31בינואר ,)2019
רשמתי ,לפי סעיף  7לחוק האמור ,את המפלגה "אופק חדש -
מפלגת מרכז ערבית" בפנקס המפלגות.
כ"ה בשבט התשע"ט ( 31בינואר )2019
(חמ )3-2424

1

מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה המקומית אזור ,בישיבתה ביום ב' בשבט התשע"ט
( 8בינואר  )2019לעניין החוק האמור ,את הרכב חברי ועדת הערר
כמפורט להלן:
עורכת הדין ליטל יעקובוביץ-דרעי  -יושבת ראש
משה גבע  -ממלא מקום יושב ראש
לאה לוטן פרחי  -חברה
אפרים זילוני  -חבר.

אייל גלובוס
רשם המפלגות
ס"ח התשנ"ב ,עמ'  ;190התשנ"ו ,עמ' .118

הודעה על הכרה בחברה כגוף יישום מוכר

כ"ד בשבט התשע"ט ( 30בינואר )2019
(חמ -3-265ה)1
אריה פכטר
ראש המועצה המקומית אזור
1

לפי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,
התשע"ב2012-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק לטיפול
1
סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב2012-
(להלן  -החוק) ,הכרתי ,ביום ז' בשבט התשע"ט ( 13בינואר ,)2019
בחברת מ.א.י  -תאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל בע"מ ,ח"פ
 ,51-486027-9כגוף יישום מוכר ,האחראי לקיום חובות יצרנים
או יבואנים לפי החוק שיתקשרו עמו; ההכרה ניתנה לכל סוגי
הציוד החשמלי והאלקטרוני והסוללות שבתחולת החוק; תקופת
ההכרה היא חמש שנים.

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מליאת המועצה המקומית פרדס–חנה-כרכור ,בישיבתה
ביום ד' בטבת התשע"ט ( 12בדצמבר  )2018לעניין החוק האמור את
הרכב חברי ועדת הערר על קביעת ארנונה כללית כלהלן:
עורכת הדין לריסה רובין  -יושבת ראש הוועדה;

ט' בשבט התשע"ט ( 15בינואר )2019
(חמ )3-4786

עורך הדין שי שלומי  -יושב ראש ועדה;
גיא סמט
מנהל

1

נחום גנצרסקי  -חבר;
אווה גל  -חברה;

ס"ח התשע"ב ,עמ' .530

הודעה על הכרה בחברה כגוף יישום מוכר
לפי חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,
התשע"ב2012-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (14א) לחוק לטיפול
1
סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע"ב2012-
(להלן  -החוק) ,הכרתי ,ביום ז' בשבט התשע"ט ( 13בינואר
 ,)2019בחברת אקומיוניטי  -תאגיד חברתי למחזור פסולת
אלקטרונית בע"מ ,ח"פ  ,51-490750-0כגוף יישום מוכר ,האחראי
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

מרגנית כתבי אזולאי  -חברה;
אורלי מרדכי  -חברה.
א' בשבט התשע"ט ( 7בינואר )2019
(חמ -3-265ה)1
הגר פרי יגור
ראש המועצה המקומית
פרדס–חנה-כרכור
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ס"ח התשע"ב ,עמ' .530
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

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' בב,723/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5194
התשס"ג ,עמ'  ,2771מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק (להלן  -הוועדה) ,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
 ,5316התשס"ד ,עמ'  ,3474תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית בני ברק מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בבני ברק ,המזוהה כגוש  ,6184חלקה 199
בשלמות ,בשטח של  2,836מ"ר; הייעוד :שצ"פ.

י"ד בכסלו התשע"ט ( 22בנובמבר )2018
(חמ )3-4
אברהם רובינשטיין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בני ברק
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח,3/152/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6460
התשע"ב ,עמ'  ,5843מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,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
 ,6559התשע"ג ,עמ'  ,3203תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,6801ח"ח  ,11גוש ,6802
ח"ח  ,6גוש  6803ח"ח  ,24 ,23גוש  ,6805ח"ח  ;15 ,14הייעוד :דרך
ושצ"פ.

י"ד בשבט התשע"ט ( 20בינואר )2019
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

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' ,227
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1965
התשל"ד ,עמ'  ,325מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,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
 ,2112התשל"ה ,עמ'  ,1682תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,7164ח"ח  ;116הייעוד:
דרך.

י"א בשבט התשע"ט ( 17בינואר )2019
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

ילקוט הפרסומים  ,8099ל' בשבט התשע"ט5.2.2019 ,

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ח/499/א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6346
התשע"ב ,עמ'  ,1565מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון (להלן  -הוועדה) ,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
 ,6584התשע"ג ,עמ'  ,4396תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחולון ,המזוהה כגוש  ,6781ח"ח  ;14הייעוד:
דרך.

י"א בשבט התשע"ט ( 17בינואר )2019
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

מוטי ששון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חולון

7073
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הודעה לפי סעיף 19

הודעה לפי סעיף 19

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

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' מכ,231/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3420
התשמ"ז ,עמ'  ,534מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור) ( 21943להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה ,בילקוט הפרסומים
 ,7933התשע"ח ,עמ'  ,11398ותיקון טעות בילקוט הפרסומים
 ,8064התשע"ט ,עמ'  ,4953תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
המועצה המקומית רכסים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ברכסים ,ששטחה כ– 2,000מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,11145ח"ח חדשה ( 337לשעבר חלקות ח"ח  162וח"ח ;)8
הייעוד :שטח ציבורי פתוח.

י"ח בשבט התשע"ט ( 24בינואר )2019
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

סמי מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל

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' מכ,582/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6640
התשע"ג ,עמ'  ,7267מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מורדות הכרמל (להלן  -הוועדה) ,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  ,8009התשע"ט ,עמ'  ,3566תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית טירת כרמל מיום פרסום הודעה
זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בטירת כרמל ,המזוהה כגוש  ,10569ח"ח ,10
בשטח של כ– 227,048מ"ר; הייעוד :שטח ציבורי פתוח ,שטח
לבנייני ציבור ומוסדות ציבור ,כבישים ושבילים.

י"ז בשבט התשע"ט ( 23בינואר )2019
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

7 074

סמי מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' אל/
מק ,1/8/195/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5358התשס"ה ,עמ'  ,1056ובהתאם לתכנית מס'
 ,422-0363895אל מק ,17/8/195/שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7368התשע"ז ,עמ'  ,359מצהירה
בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אלעד (להלן -
הוועדה) ,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  ,7991התשע"ט ,עמ'
 ,2732תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אלעד מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

חטיבת קרקע באלעד בגוש  ,5700כלהלן:
שטח
בדונם

הייעוד

חלקה
(לשעבר ח"ח )19
49 ,48

4.057

שב"צ

56-54

6.822

שב"צ

58

1.841

שב"צ

78

5.740

שצ"פ

132

14.929

שב"צ

י"ח בשבט התשע"ט ( 24בינואר )2019
(חמ )3-4

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ישראל פרוש
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אלעד

הודעה לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב
ת"ע 57914-06-18
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של נספי השואה המפורטים בהודעה.
והמבקשת :אירנה מילר ,דרכון גרמני  ,L74R2R1Z3ע"י
ב"כ עו"ד אייל בורנשטיין ,מרח' תובל  ,32רמת גן  ,5252243טל'
 ,03-5757112פקס' .03-7513330
הודעה
נמסרת בזה הודעה כי המבקשת פנתה לבית המשפט
לענייני משפחה בתל אביב ,להצהיר על מותם של נספי
השואה המפורטים להלן ומשערים כי הם מתו.
וזה תיאורם של הנעדרים לפי מיטב ידיעת המבקשת:

ילקוט הפרסומים  ,8099ל' בשבט התשע"ט5.2.2019 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000116 :התקבל ב 05/02/2019 -

.1

השם :גניה שמושקוביץ לבית פרושונסקה.
מקום הלידה :זדונסקה וולה  -מיר.
תאריך לידה.1877 :
אזרחות :פולנית.

.2

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.1.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 28.2.2019בשעה .9.00

התאריך הידוע לאחרונה שבו נראתה בחיים והמקום שבו
נמצאה אז :ספטמבר  ,1939זדונקה וולה  -מיר.

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.

מקום הלידה :זדונקה וולה  -מיר.

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .21.2.2019

אזרחות :פולנית.

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

השם :משה שמושקוביץ.
תאריך לידה  17בנובמבר .1910
מקום מגורים אחרון :זדונקה וולה  -מיר.

גדי גליצקי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

התאריך האחרון שבו נראה בחיים :ספטמבר .1939
המקום האחרון שבו נראה בחיים  -זדונקה וולה  -מיר.
.3

השם :ג'וסל (יוסף) סלוקה סלוצקי.

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

מקום לידה :זדונקה וולה  -מיר.

פר"ק 53275-01-19

תאריך לידה.1898 :

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

אזרחות :פולנית.
מקום מגורים אחרון :זדונקה וולה  -מיר.

.4

ובעניין פירוק חברת הרשקוביץ לוגיסטיקה והיסעים
בע"מ ,ח"פ ,51-570051-6

התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה בחיים והמקום שבו
נמצא אז :ספטמבר  ,1941תחנת הרכבת גורודג'ה ,אזור
מינסק.

והמבקש :עו"ד אייל עברון ,מנהל מיוחד לנכסי החייב
אדם הרשקוביץ ,מרח' מדינת היהודים  ,89ת"ד  ,4070הרצליה,
טל'  ,09-9500090פקס'  ,09-9509575דוא"ל evronlaw1@gmail.
.com

מקום לידה :זדונקה וולה  -מיר.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.1.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 28.2.2019בשעה .9.00

השם :זלמן נוחים שמושקוביץ.
תאריך לידה.1898 :
אזרחות :פולנית.
מקום מגורים אחרון :זדונקה וולה  -מיר.
התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה בחיים והמקום שבו
נמצא אז 23 :ביוני  ,1940גטו לודז'.
בני משפחה קרובים ביותר :המבקשת.

כל מי שיש לו ידיעות על הנספים והנעדרים מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט בין בכתב ובין בע"פ לפני בית המשפט.
וכל אדם מעוניין הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב
לפני בית המשפט .אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו וינמק את
התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה
על ידו שבה פורטו טעמי ההתנגדות או ימסור הודעה לפני
נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל .שבה יפרט את טעמי
ההתנגדות ,שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו.
ענבל לוי ,מזכירת בית המשפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

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 משעה  17.00ביום
.21.2.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אייל עברון ,עו"ד
מנהל מיוחד
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 58623-01-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

פר"ק 30381-01-19

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

ובעניין פירוק חברת שחפופיה בע"מ ,ח"פ ,51-420969-1

ובעניין פירוק חברת פסטיבל השמש בע"מ ,ח"פ
,51-449170-3

והמבקשים :עובדי החברה :ויקטור ירוחימוביץ ,גלב
מרקורייב ,תמר אלון ,רועי קרדי ,מוניק ביטאן ,ע"י ב"כ עו"ד
אברהם חייט ,מרח' יגאל אלון  ,159תל אביב.

והמבקשת :סבטלנה יוספוב ,ע"י ב"כ עו"ד גדי גליצקי ,מרח'
אמיל בריג  ,8תל אביב ,טל'  ,052-4503073פקס' .03-6444381

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.1.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,

ילקוט הפרסומים  ,8099ל' בשבט התשע"ט5.2.2019 ,

7075
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וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 28.2.2019בשעה .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 משעה 10.00
ביום .14.2.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אברהם חייט ,עו"ד
בא כוח המבקשים

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,30/05/2019
בשעה  ,13:00אצל רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל–אביב-
יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
בר מלינגר ,מפרק

פיורנס ש.ג.י בע"מ
(ח"פ )514741891
(בפירוק מרצון)

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 69153-01-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שילי סבן בע"מ ,ח"פ ,51-498966-4
והמבקשת :הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,ח"פ ,52-001745-0
ע"י ב"כ עו"ד אייל לשם ,ממשרד א .לשם רוטקופף ושות' ,חברת
עורכי דין ונוטריון ,מרח' שד' בן גוריון  ,94תל אביב .6451515
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.1.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 28.2.2019בשעה .9.30
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.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .14.2.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אייל לשם ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אברהם יניב-נעים ,מרח' כץ מיכל לייב  ,66פתח תקווה ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,30/05/2019
בשעה  ,13:00אצל רון הדר ,רח' מונטיפיורי  ,46תל–אביב-
יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם יניב-נעים ,מפרק

אפריקה זיו בינ"ל בע"מ
(ח"פ )514701200

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה
מלינגר השקעות בע"מ
(ח"פ )515192649
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,26/12/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בר
מלינגר ,מרח' בן גוריון  ,24כפר סבא ,למפרק החברה.

7 076

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שרון גרינפלד פרלמוטר ,מרח' גוש עציון  ,7גבעת שמואל,
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,8099ל' בשבט התשע"ט5.2.2019 ,
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31/03/2019
בשעה  ,11:00אצל 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.

קרן ברוך ,עו"ד ,מפרקת

שרון גרינפלד פרלמוטר ,עו"ד ,מפרקת

או ג'י אנרגיה בע"מ
(ח"פ )514736008
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,16/07/2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שרון גרינפלד פרלמוטר ,מרח' גוש עציון  ,7גבעת שמואל,
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,31/03/2019
בשעה  ,13:00אצל 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.
שרון גרינפלד פרלמוטר ,עו"ד ,מפרקת

מאיו אבי בע"מ
(ח"פ )515327138
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,23/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
קרן ברוך ,מרח' סוקולוב  ,19נתניה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.

ריצ'רד בל עיתונות בע"מ
(ח"פ )512344631
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעו"ד
עדו נחום ,מרח' הסורג  ,1ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,20/03/2019
בשעה  ,15:00אצל 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.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

גטאביט בע"מ
(ח"פ )515681013
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,28/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורי ששון ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,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.
אורי ששון ,עו"ד ,מפרק

בונגרט שרגא בע"מ
(ח"פ )512082967
(בפירוק מרצון)

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30/06/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,28/01/2018

ילקוט הפרסומים  ,8099ל' בשבט התשע"ט5.2.2019 ,
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
רן מסיקה ,מרח' שד' שאול המלך  ,35תל–אביב-יפו ,למפרק
החברה.

מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,28/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן
ברוך ,מרח' סוקולוב  ,19נתניה ,למפרקת 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.

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.

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

רן מסיקה ,עו"ד ,מפרק

קרן ברוך ,עו"ד ,מפרקת

עינבים סוכנות לביטוח ( )2017בע"מ

מומיניס בע"מ

(ח"פ )515710838

(ח"פ )514103415

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,29/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן
עינב ,מרח' הרצל  ,30ראשון לציון ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,01/02/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן
ברקת ,מרח' פרלוק משה  ,12תל–אביב-יפו ,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.

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.

ראובן עינב ,מפרק

ערן ברקת ,מפרק

נטע וגדי הנדסה בע"מ

כדורי יוסף ( )1994בע"מ

(ח"פ )515773414

(ח"פ )512061508

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,15/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אטד לוי ,מרח' אחוזת בית  ,3תל–אביב-יפו  ,6514302למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31/03/2019בשעה  ,10:00אצל עו"ד ישראל כהן,
רח' טשרניחובסקי  ,26בת ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 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.

יוסף כדורי ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אטד לוי ,עו"ד ,מפרק

ע.פ( .סבג) אחזקות בע"מ
(ח"פ )514737709
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
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נטע וגדי הנדסה בע"מ
(ח"פ )515773414
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25/03/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
אחוזת בית  ,3תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אטד לוי ,עו"ד ,מפרק
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נטוגרין בע"מ

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

(ח"פ )513853465
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,20/03/2019בשעה  ,08:30אצל המפרקת,
יגאל אלון  ,94מגדלי אלון  ,2קומה  ,12תל–אביב-יפו ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים
ובניירות של החברה.
לימור עוזרי ,עו"ד ,מפרקת

קסיס שערים אוטומטיים בע"מ
(ח"פ )513885244
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את פראס
קסיס ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,04/04/2019
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
פראס קסיס ,מפרק

אביב מלאכי  -חברה להשקעות ובנין בע"מ
(ח"פ )510849425
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לירז גונן אללוף ,מרח' מניה שוחט  ,23אזור ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,8099ל' בשבט התשע"ט5.2.2019 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21/03/2019
בשעה  ,09:00אצל 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.
לירז גונן אללוף ,עו"ד ,מפרקת

רם  -אל לוגיסטיקה והפצה בע"מ
(ח"פ )514021617
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רותם
ניסן ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,03/04/2019
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,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.
רותם ניסן ,מפרק

סובייקטיבי בע"מ
(ח"פ )512865718
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד מירב שפר ,מרח' כיכר הבימה  ,2תל–אביב-יפו ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,10/06/2019
בשעה  ,10:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
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בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מירב שפר ,עו"ד ,מפרקת

אי.פי.אי.אל סיסטמס בע"מ
(ח"פ )514388321
(בפירוק מרצון)

וואן שרותי מחשוב בע"מ

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ירון שריזלי ,מרח' דרך מנחם בגין  ,7רמת גן  ,5268102למפרק
החברה.

(ח"פ )511854986
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמרי
כהן ,מרח' עמל  ,1ראש העין ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,01/04/2019
בשעה  ,12:00אצל החברה ,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.
עמרי כהן ,מפרק

גלאס ליין עיבוד זכוכית בע"מ
(ח"פ )514649045
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ילנה
גריגורש ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,03/04/2019
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,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.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,16/06/2019
בשעה  ,12:00אצל 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.
ירון שריזלי ,עו"ד ,מפרק

לוונטהל ניהול נכסים בע"מ
(ח"פ )512852120
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ידידיה לוונטהל ,מרח' מצדה  ,7קומה  ,39בני ברק ,5126112
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,28/06/2019
בשעה  ,17:00אצל 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.
ידידיה לוונטהל ,עו"ד ,מפרק

ילנה גריגורש ,מפרקת
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פעוטון גן שיבולת בע"מ

מחשוב לביש בע"מ

(ח"פ )515382729

(ח"פ )513709675

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,03/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניז
פרהנג ,מרח' ויצמן  ,23הרצליה ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,04/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אורן מנשה מור ,מרח' ברדיצ'בסקי  ,25גבעתיים ,5336615
למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,03/06/2019
בשעה  ,18:00אצל 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.
דניז פרהנג ,מפרקת

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,04/06/2019
בשעה  ,18:00אצל איל ורדי ,רח' עיר שמש  ,7תל–אביב-יפו,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן מנשה מור ,עו"ד ,מפרק

אסקיפיסט
(ח"פ )515616159

י.ע .טופ-ריידר בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )514538651

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

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,31/01/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלון איל ,מרח' דרך העצמאות  ,84חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,03/06/2019
בשעה  ,12:00אצל 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.
אלון איל ,עו"ד ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,02/02/2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
יעקבי ,מרח' ניסים אלוני  ,19תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 ,02/06/2019
בשעה  ,10:00במשרדי החברה ,רח' אפעל  ,29פתח תקווה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
חיים יעקבי ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8099ל' בשבט התשע"ט5.2.2019 ,
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ל.ר.י סוכנות לביטוח ( )2016בע"מ

אייפייט בע"מ

(ח"פ )515485787

(ח"פ )514634393

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,03/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתי לב,
מרח' העוגב  ,8ראשון לציון ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,27/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גיורא גוטמן ,מרח' מצדה  ,7בני ברק  ,5126112למפרק 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.

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.

איתי לב ,מפרק

גיורא גוטמן ,עו"ד ,מפרק

תאומי יפו בע"מ

דיגיטל פאוור בע"מ

(ח"פ )514070739

(ח"פ )513333039

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31/01/2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שחר פריזט,
מרח' תש''ח  ,2תל–אביב-יפו  ,6239311למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,03/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אברהם מורה ,מרח' מצדה  ,7בני 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.

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.

שחר פריזט ,עו"ד ,מפרק

אברהם מורה ,עו"ד ,מפרק

מד אופ לייט בע"מ

מטליקה טכנולוגיות זיווד בע"מ

(ח"פ )513876722

(ח"פ )515333581

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,20/01/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים
דובובסקי ,מרח' מצפה ספיר צור יגאל  ,2כוכב יאיר ,למפרק
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,03/02/2019
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ירון סלבין ,מרח' נפתלי פלטין  ,1ראשון לציון ,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.

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.
ירון סלבין ,עו"ד ,מפרק

חיים דובובסקי ,מפרק
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ברונקס רילודד בע"מ

מ.מרק  -מחסני קרטון וניר בע"מ

(ח"פ )513595132

(ח"פ )510518475

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21/03/2019בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' שד'
שאול המלך  ,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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,25/03/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,דרך
מנחם בגין  ,7בית גיבור ספורט ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

ניר קריטי ,עו"ד ,מפרק

בניהו משה לבל ,עו"ד ,מפרק

נוה קוק  24בע"מ

מלון פרנק נהריה בע"מ

(ח"פ )510075567
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )510617020

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24/03/2019בשעה  ,17:30אצל המפרק ,רח' דרך
מנחם בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלעד לוי בראל ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,02/04/2019בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' סילבר
 ,1נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן שדה ,מפרק

פאפאיה מותגים בע"מ
(ח"פ )514303353

א.ב מרכז פחחות וצבע דרום בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )511303695

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24/03/2019בשעה  ,10:00במשרדי גבע גולן ,עו"ד
כפיר גבע ,רח' שפע טל  ,1תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21/03/2019בשעה  ,09:00אצל המפרק ,רח'
ציפורן  ,58עומר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אורון ,מפרק

אליעזר לוי ,מפרק

פאפאיה קידס בע"מ

רונקו קפיטל תעשיות בע"מ

(ח"פ )514303346

(ח"פ )514758796

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24/03/2019בשעה  ,10:00במשרדי גבע גולן ,עו"ד
כפיר גבע ,רח' שפע טל  ,1תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,24/03/2019בשעה  ,10:00אצל גרנות ושות' ,מגדל
היובל ,קומה  ,28רח' דרך בגין  ,125תל–אביב-יפו ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

משה אורון ,מפרק

איל צבי נמיר ,עו"ד ,מפרק
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יוניסיס מחשבים (טכנולוגיה ושירותים) בע"מ

א.מ .הנדסה פלסטית בע"מ

(ח"פ )51-267182-7

(ח"פ )513801944

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26/02/2019בשעה  ,12.00במשרדי שנקר
לקס ושות' ,עורכי דין ,רח' מנחם בגין  ,11רמת גן.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,10/10/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עופר לוונברג ,מרח' כנרת  ,5מגדל ב.ס.ר ,3 .קומה  ,7בני ברק,
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.
עופר לוונברג ,עו"ד ,מפרק

שיכון ובינוי  -סולל בונה (בנין ותשתית) בע"מ
(ח"פ )52-004088-2

על סדר היום :פירוק החברה מרצון באין הצהרת כושר
פירעון ומינוי מפרק לחברה.
אביעם אלי ,דירקטור

נ.ס.א .תעשיות מים בע"מ
(ח"פ )512228834

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26/02/2019בשעה  ,12.00במשרדי שנקר
לקס ושות' ,עורכי דין ,רח' מנחם בגין  ,11רמת גן.
על סדר היום :פירוק החברה מרצון באין הצהרת כושר
פירעון ומינוי מפרק לחברה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא
מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום ,20/12/2018
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דאניאל סיזאר ,מל.ד .קומיסר ושות' ,עורכי דין ,בניין אורן ,שד'
פל-ים  ,2חיפה  ,3309502למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,בדואר רשום למען המפרק הנ"ל.

אביעם אלי ,דירקטור

יע .אלי שיווק והפצה בע"מ
(ח"פ )513217117

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26/02/2019בשעה  ,12.00במשרדי שנקר
לקס ושות' ,עורכי דין ,רח' מנחם בגין  ,11רמת גן.

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

על סדר היום :פירוק החברה מרצון באין הצהרת כושר
פירעון ומינוי מפרק לחברה.

דאניאל סיזאר ,עו"ד ,מפרק

אביעם אלי ,דירקטור

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד
אמדי2אמדי בע"מ
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תיק פש"ר 31345-01-16

(ח"פ )51-554685-1

שם החייב :אדיר סקורי ,ע"י ב"כ עו"ד לירום סנדה ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן.

(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  ,1/03/2019בשעה  ,8:00במשרד אבי רוזנצויג516 ,
ציון ,מורשת  ,2018600לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל בריס ,מפרקת

שם הנאמן הזמני ומענו :עו"ד דן הלפרט ,רח' בר כוכבא ,23
מגדל  ,v-towerבני ברק.
בעניין :ביום  ,25.1.2018אושר ע"י בית המשפט המחוזי תל אביב,
הסדר נושים לפי סעיף (19א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח
חדש ,התש"ם ,1980-במסגרתו יחולק דיבידנד לנושים.
סוג הדיבידנד :רגיל  +קדימה.
סוג הדיבידנד 51.7% :לנושים בגין רגיל  +קדימה.
דן ברוך הלפרט ,עו"ד
נאמן לביצוע הסדר נושים
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