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מינוי שופטת עמיתה
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-אנו ממנות בזה את ורדה בן–שחר,
שופטת בקצבה של בית משפט שלום ,לכהונת שופטת עמיתה
בבתי משפט השלום מחוז מרכז.
תוקף המינוי לארבע שנים.
י"א באדר ב' התשע"ט ( 18במרס )2019
(חמ -3-60ה)1
אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון
1

תוקף המינוי לחמש שנים.
י"ז בשבט התשע"ט ( 23בינואר )2019
(חמ )3-4917
איילת שקד
שרת המשפטים
2

איילת שקד
שרת המשפטים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10א(א) לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,11984-אנו ממנות בזה את שרה דותן,
שופטת בקצבה של בית משפט מחוזי ,לכהונת שופטת עמיתה
בבית המשפט המחוזי תל–אביב-יפו.
תוקף המינוי לארבע שנים.
י"א באדר ב' התשע"ט ( 18במרס )2019
(חמ -3-60ה)1
אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (7א)( )7ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את מירב בן–שושן בנקובר
2
ואת לילך שלום ,לממלאות מקומה של נציגת שר המשפטים
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז הצפון.
תוקף המינוי לחמש שנים.
כ"ז באדר ב' התשע"ט ( 3באפריל )2019
(חמ -3-7ה)2

1

איילת שקד
שרת המשפטים

י"פ התשע"ה ,עמ' .2466

מינוי ממלאות מקום נציגת שרת המשפטים בוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה  -מחוז צפון

ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ד ,עמ' .326

מינוי שופטת עמיתה

1

 החוק) ,אני ממנה את רוסלאן עותמאן ,עובד משרד המשפטים,לממלא את מקום נציגתי 2בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של
מתחמים מועדפים לדיור לפי החוק האמור.

2

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ח ,עמ' .74
י"פ התשע"ט ,עמ' .8034

הסמכה בסמכויות רשם מקרקעין

ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ד ,עמ' .326

מינוי שופטת עמיתה
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 10א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-אנו ממנות בזה את זהבה בוסתן,
שופטת בקצבה של בית משפט מחוזי ,לכהונת שופטת עמיתה
בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד.
תוקף המינוי לארבע שנים.
י"א באדר ב' התשע"ט ( 18במרס )2019
(חמ -3-60ה)1
אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון

לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין,
התשכ"ט ,11969-אני מסמיכה את הרשומים מטה בסמכויות
של רשם מקרקעין לאזורי הפעולה של לשכות רישום המקרקעין
כמפורט להלן:
לשכת רישום המקרקעין בנצרת
דינה נפסו
סופיה ירושצו'ק
ניבאל זועבי
ג'ן פרודן
לשכת רישום המקרקעין בתל אביב

איילת שקד
שרת המשפטים

עודד שלמה משיח הכהן
הלשכה לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציה

1

ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ד ,עמ' .326

נעה יהודית שבתאי
מלקמו צקול

מינוי ממלא מקום נציגת שרת המשפטים בוועדה
הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור

לשכת רישום המקרקעין בחיפה
רחל גוזלן

לפי חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת
שעה) ,התשע"ד2014-

לשכת רישום המקרקעין בירושלים
אשטה (אביב) אסמרה

בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א)( )8לחוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) ,התשע"ד( 12014-להלן
1
1

ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;259התשל"ד ,עמ' .135

ס"ח התשע"ד ,עמ' .750

1 0414

ילקוט הפרסומים  ,8224א' באייר התשע"ט6.5.2019 ,
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כרמי-ברק  -ממלאת מקומה ,עורכת דין נעמה שבתאי-
בכר  -ממלאת מקומה ועורכת דין קרן זיו  -ממלאת
מקומה של עורכת דין נעמה שבתאי-בכר;

לשכת רישום המקרקעין בפתח תקווה
יהודה לוברט
לשכת רישום המקרקעין בבאר שבע
מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם
במשרד המשפטים.

מקום מושבה של ועדת הערר בבניין ג'נרי ,רח' בנק ישראל
 ,5קריית הממשלה ,ירושלים .המען לשליחת עררים :רח'
בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ירושלים ,ת"ד  ,39255מיקוד
.9139102

כ"ז באדר ב' התשע"ט ( 3באפריל )2019
(חמ -3-295ה)1

עורך דין יובל גל אביעד  -יושב ראש  -בהסכמת שרת
המשפטים;

אימנתו אמנון מלסה.

איילת שקד
שרת המשפטים

מינוי שופטות למחלקה הכלכלית בבית המשפט
המחוזי בחיפה
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 42ד(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-בהתאם לסעיף  1לצו בתי המשפט
(מספר מרבי של שופטים במחלקה הכלכלית) ,התשע"א,22010-
ולאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה ,אני
קובעת כי השופטות בטינה טאובר וריבי למלשטריך-לטר
ישמשו שופטות במחלקה הכלכלית בבית משפט זה.
תוקף המינוי לארבע שנים.
כ"ג בניסן התשע"ט ( 28באפריל )2019
(חמ -3-60ה)1
1
2

אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ח ,עמ' .169
ק"ת התשע"א ,עמ'  ;262התשע"ט ,עמ' .1508

הודעה על מינוי חברים לוועדות ערר ומקום מושבן
לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב, 2011-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  19לחוק להגברת האכיפה של
דיני העבודה ,התשע"ב ,12011-ולפי סעיף  12לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני מודיע כי מיניתי ועדות ערר,
את הרכבן ומקום מושבן כמפורט להלן:
עורכת דין עירית בר–און - 3יושבת ראש  -בהסכמת שרת
המשפטים;
עורכת דין ורד ויץ  -נציגת הסתדרות העובדים הכללית
החדשה ,עורכת דין קרן קלפר  -ממלאת מקומה ,4עורכת
דין גלי שטיינברג  -ממלאת מקומה ,עורכת דין יסמין וירט
 ממלאת מקומה ,ועורכת דין דניאל שחבר  -ממלאתמקומה של עורכת דין יסמין וירט;
עורכת דין מיכל וקסמן-חילי  -נציגת ארגון מעבידים ,עורך
דין רפי הולין  -ממלא מקומה ,ועורכת דין סיגל סודאי-
ממלאת מקומו של עורך דין רפי הולין ,5עורכת דין עינת
1
3
3
4
5

ס"ח התשע"ב ,עמ' .62
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ו ,עמ' .7527
י"פ התשע"ו ,עמ' .2105
י"פ התשע"ו ,עמ' .1993
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עורכת דין גלי שטיינברג  -נציגת הסתדרות העובדים הכללית
החדשה ,עורכת דין אוסנת סרוסי-ברגר  -ממלאת מקומה,
ועורך דין גיל בר–טל  -ממלא מקומה ועורכת דין גילי
מלכי  -ממלאת מקומו ,עורך דין איתן שמורק  -ממלא
מקומה ,עורכת דין יסמין וירט ממלאת מקומו ועורכת דין
דניאל שחבר  -ממלאת מקומה של עורכת דין יסמין וירט;
עורך דין מוטי עזרן  -נציג ארגון מעבידים ,עורכת דין נעמה
שבתאי-בכר ממלאת מקומו ,עורכת דין עינת כרי-ברק -
ממלאת מקומה ,עורכת דין קרן זיו  -ממלאת מקומה ויואב
בכר  -ממלא מקומה של עורכת דין קרן זיו;
מקום מושבה של ועדת הערר בבניין ג'נרי ,רח' בנק ישראל
 ,5קריית הממשלה ,ירושלים .המען לשליחת עררים :רח'
בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ירושלים ,ת"ד  ,39255מיקוד
.9139102
עורך דין ניר (חיים) ויינר  -יושב ראש  -בהסכמת שרת
המשפטים;
עורכת דין ורד וייץ  -נציג הסתדרות העובדים הכללית
החדשה ,עורכת דין דניאל שחבר  -ממלאת מקומה,
עורכת דין יסמין וירט ממלאת מקומה ,עורך דין איתן
שמורק  -ממלא מקומה ,עורכת דין מירי מלכי  -ממלאת
מקומו ,עורכת דין אוסנת סרוסי-ברגר  -ממלאת מקומה,
עורך דין גיל בר–טל  -ממלא מקומה ,עורכת דין גלי
שטיינברג  -ממלאת מקומו של עורך דין גיל בר–טל;
עורכת דין סיגל סודאי  -נציגת ארגון מעבידים ,עורך דין ישי
פולק  -ממלא מקומה ,עורכת דין קרן זיו ממלאת מקומו,
עורכת דין עינת כרמי-ברק ממלאת מקומה ועורכת דין
נעמה שבתאי-בכר ממלאת מקומה של עורכת דין עינת
כרמי-ברק;
מקום מושבה של ועדת הערר בבניין ג'נרי ,רח' בנק ישראל
 ,5קריית הממשלה ,ירושלים .המען לשליחת עררים :רח' בנק
ישראל  ,5קריית הממשלה ,ירושלים ,ת"ד  ,39255מיקוד 9139102
תוקף המינויים שנוספו על המינויים שפורסמו בילקוט
הפרסומים התשע"ו ,עמ'  ,7527עמ'  1993ועמ'  - 9072לשלוש
שנים.
עורכת דין טליה לוי
המשפטים;

6

 -יושבת ראש  -בהסכמת שרת

יוסף שריקי  -נציג הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,צבי
רוט  -ממלא מקומו ומשה שגב  -ממלא מקומו של מר
צבי רוט;
זאב פוטרמן  -נציג ארגון מעבידים ,ישראל שרייבמן  -ממלא
מקומו ורונן בריגה  -ממלא מקומו של ישראל שרייבמן.
6

י"פ התשע"ט ,עמ' .2386

10415
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מקום מושבה של ועדת הערר בבניין ג'נרי ,רח' בנק ישראל
 ,5קריית הממשלה ,ירושלים .המען לשליחת עררים :רח'
בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ירושלים ,ת"ד  ,39255מיקוד
.9139102
ו' באדר ב' התשע"ט ( 13במרס )2019
(חמ )3-4440
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש] ,התשל"ב1972-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 12א(א) לפקודת
הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש] ,התשל"ב( 11972-להלן -
הפקודה) ,אצלתי את סמכויותיי לפי סעיף 4טז לפקודה ,לעניין
אישורי התאמה לפי הצהרה שניתנו לפי סעיף 4י לפקודה,
למנהל תחום בכיר (אישור ציוד תקשורת קווי ואלחוטי) באגף
בכיר רישוי במשרד התקשורת.
כ"ג בניסן התשע"ט ( 28באפריל )2019
(חמ )3-5767
המשנה למנהל הכללי
של משרד התקשורת
ומנהל מינהל הנדסה
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,25עמ'  ;506ס"ח התשע"ח,
עמ' .459

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות),
התשל"ב1972-
בהתאם לתקנה  8לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
(רישיונות) ,התשל"ב ,11972-מתפרסמת בזה רשימת מבקשי
רישיונות:
שם

יישוב

סוג הבקשה

מאור לי ליבוביץ

אפיקים

חוקר פרטי

בתוך  15ימים מיום פרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש
התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים ,לפי
המען :ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה,
התשל"ב ,21972-ת"ד  ,34357ירושלים  ,91342או לפקס שמספרו:
 ,02-6467936כמו כן ניתן לשלוח מייל לדוא"לhokrimpz@ :
.justice.gov.il
כ"ז בניסן התשע"ט ( 2במאי )2019
(חמ -3-231ה)1
יהושע למברגר
יושב ראש הוועדה לרישוי לחוקרים
פרטיים ושירותי שמירה
1
2

בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף  205לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,שנאצל לי ,2ולאחר
שעברה הכשרה מתאימה כאמור בסעיף (205ג)( )2לחוק ,אני
מסמיך את כרמיאלה לוי קמינסקי למפקחת במרחב תכנון לוד
לצורך ביצוע החוק והפעלת הסמכויות לפי כל דין.
תוקף הסמכה זו לשנתיים ,וכל עוד המוסמכת משמשת
במשרתה בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה במרחב התכנון
שצוין.
הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמכת
למפקחת במרחב תכנון כלשהו ,ככל שקיימת כזו.
ה' בתמוז התשע"ח ( 18ביוני )2018
(חמ -3-715ה)3

1
2

מימון (מוני) שמילה

1

הסמכת מפקחת
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

אברהם ברון כהן
מנהל היחידה הארצית
לאכיפת דיני התכנון והבנייה
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
י"פ התשע"ח ,עמ' .922

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס'
 60204 ,60057נפת חיפה ,הוצגו היום ,למשך  30ימים ,לעיון
בלשכת פקידת הסדר ומפקחת על רישום המקרקעין למחוז
תל אביב והמרכז ,דרך מנחם בגין  ,125קריית הממשלה,
קומה  ,7תל אביב ,בעיריית חיפה ,אגף הנכסים ,ובלשכת הממונה
על מחוז חיפה ,שד' פלי"ם  ,15חיפה.
י"ג בניסן התשע"ט ( 18באפריל )2019
תמר אריאל-זילברברג
פקידת הסדר ומפקחת על רישום
מקרקעין תל אביב והמרכז

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום ים
תיכון מס'  60128 ,60127נפת תל אביב ,הוצגו היום ,למשך
 30ימים ,לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין למחוז
תל אביב והמרכז ,דרך מנחם בגין  ,125קריית הממשלה,
קומה  ,7תל אביב ,בעיריית תל אביב ,אגף הנכסים ,ובלשכת
הממונה על מחוז מרכז ,משרד הפנים ,קריית הממשלה ,תל אביב.
י"ג בניסן התשע"ט ( 18באפריל )2019
תמר אריאל-זילברברג
פקידת הסדר ומפקחת על רישום
מקרקעין תל אביב והמרכז

ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1236התשע"ז ,עמ' .484
ס"ח התשל"ב ,עמ' .90
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הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז1957-
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.3.2019
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.1
.2
.3

7015/2019
17.2.2019
מרכז שלטון מקומי,
שלוש הערים הגדולות
הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי
מצילים
הודעה מס'  5/19עדכון תוספת מצילים
7.3.2019
 - 17.2.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7016/2019
23.1.2019
מרכז שלטון מקומי,
הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי
הורים
הודעה מס'  4/19תוספת מעונות (זכויות הורים עדכון
תוספת)
7.3.2019
 - 23.1.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7017/2019
23.1.2019
מרכז שלטון מקומי,
הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי
כלל העובדים
הודעה מס'  3/19דמי חבר השתתפות מעסיק
7.3.2019
 - 23.1.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7018/2019
29.1.2019
מרכז שלטון מקומי
שלוש הערים הגדולות
מרכז מועצות אזוריות,
הסתדרות המורים
מינהל מקומי
כאמור בהסכם
מנהלי מחלקות חינוך
31.3.2019
 - 29.1.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

ילקוט הפרסומים  ,8224א' באייר התשע"ט6.5.2019 ,

.1
.2
.3

7019/2018
26.2.2019
מרכז שלטון מקומי,
שלוש הערים הגדולות
הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי
לזכאים
הודעה מס'  6/19תוספת מנקו
31.3.2019
 - 26.2.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7020/2019
8.1.2019
מרכז שלטון מקומי,
הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי
עובדים בדירוג המנהלי
הודעה מס'  2/19הצטרפות לקרן השתלמות רום
7.3.2019
 - 8.1.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

7021/2019
14.3.2019
מרכז שלטון מקומי
שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי
סייעות ,גננות
הודעה מס'  7/19תשלום לסייעות גננות
31.3.2019
 - 14.3.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.3.2019
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מספר הרישום.
תאריך החתימה.
הצדדים.
ענף.
היקף.
נושאים.
תאריך הגשה.
תקופת תוקפו.

.1
.2
.3

86/2019
24.2.2019
איסכור מתכות ופלדות בע"מ קריית גת,

.4
.5
.6
.7
.8

הסתדרות החדשה  -מרחב אשקלון
מתכת
כאמור בהסכם
תוספת שכר
19.3.2019
 - 24.2.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2

87/2019
24.2.2019
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.3

חד אסף מתכות בע"מ ח.פ ,511662926

.4
.5
.6
.7
.8

הסתדרות החדשה
מתכת
כאמור בהסכם
תנאי עבודה
19.3.2019
31.12.2021 - 1.1.2019

.1
.2
.3

88/2019
7.2.2019
מוסד לביטוח לאומי,

.4
.5
.6
.7
.8

הסתדרות החדשה
כלל הענפים
כלל עובדי המוסד
בטול סכסוכי עבודה וועד מעקב
19.3.2019
 - 7.2.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

89/2019
4.3.2019
ידיעות אחרונות בע"מ,

.3

כרמל פרנקל אינד בע"מ (ובשמה הקודם כרמל
מערכות מיכלים בע"מ) מפעל קיסריה

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הסתדרות החדשה
ייצור נייר
כאמור בהסכם
תנאי עבודה ותוספות שכר
19.3.2019
 - 31.1.2019לתקופה בלתי מוגבלת
93/2019
21.2.2019
בנק לאומי לישראל בע"מ,
הסתדרות הפקידים
שירותים פיננסיים
 153עובדים
העסקה זמנית
19.3.2019
 - 21.2.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

ארגון העיתונאים בישראל הסתדרות החדשה
שירותי תקשורת
עיתונאים
התייעלות ופרישה מרצון
19.3.2019
 - 4.3.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

94/2019
31.1.2019
חד אסף מתכות בע"מ מפעל עיבוד,
הסתדרות החדשה מרחב אשקלון
תעשיית מתכת
כלל העובדים מעל חצי שנת עבודה
תוספת שכר ותנאים שונים
19.3.2019
 - 31.1.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

90/2019
1.3.2017
מדינת ישראל,

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

הסתדרות החדשה
כלל הענפים
כלל עובדי המדינה
השתתפות בהוצאות ארוחות בשעות העבודה
19.3.2019
 - 1.3.2017לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

95/2019
6.3.2019
חברת פרטנר תקשורת בע"מ,
הסתדרות החדשה ארגון עובדי הסלולר אינטרנט והיי
טק
תקשורת
כאמור בהסכם
תנאי עבודה
19.3.2019
31.12.2021 - 1.1.2019

.1
.2
.3

91/2019
20.1.2019
רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

הסתדרות החדשה
כלל הענפים
עובדי קבלן
קליטת עובדי קבלן
19.3.2019
 - 20.1.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

96/2019
21.2.2019
צים שירותי ספנות משולבים בע"מ,
הסתדרות החדשה  -איגוד ארצי לקציני ים
הובלה ימית
כאמור בהסכם
שינויים בהסכמים קודמים
19.3.2019
 - 21.2.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2

92/2019
31.1.2018

.1
.2
.3

97/2019
22.1.2019
דקל עובדים זרים,
הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ
בנייה
עובדים זרים בבניין

.4
.5
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.6
.7
.8

תנאי עבודה
11.3.2019
 - 22.1.2019לתקופה בלתי מוגבלת

1
.2
.3

98/2019
4.3.2019
כארמור פתרונות משולבים לרכב בע"מ ח.צ
,520032533
הסתדרות החדשה
מתכת
כאמור בהסכם
פיטורי צמצום
19.3.2019
3.3.2020 - 4.3.2019

.1
.2
.3

99/2019
28.1.2019
אבן צור הגליל בע"מ ח.פ ,515722544
הסתדרות החדשה/עובדי המזון והפרמצבטיקה
תעשיית מזון
כאמור בהסכם
שכר משגיחים ותנאי עבודה
7.3.2019
 - 28.1.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

100/2019
3.2.2019
מתף מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
שירותים פיננסיים
כאמור בהסכם
תנאי עבודה
7.3.2019
 - 3.2.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

101/2019
21.1.2019
תעש מערכות בע"מ,
הסתדרות החדשה
ייצור
כאמור בהסכם
תנאי עבודה
7.3.2019
 - 21.1.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

102/2019
3.2.2019
ממשלת ישראל,
הסתדרות החדשה
כלל הענפים
עובדי איתן (תומכי נציגות בחו"ל)
תנאי שכר
7.3.2019
 - 3.2.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2

103/2019
4.3.2019

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.3

שיכון ובינוי  -סולל בונה  -תשתיות בע"מ
שיכון ובינוי  -סולל בונה (בנין ותשתיות) בע"מ
שיכון ובינוי  -סולל בונה תשתיות (פיתוח כבישים)
בע"מ,
הסתדרות החדשה
בנייה
עובדי המפעלים
תנאי עבודה
31.3.2019
1.1.2023 - 1.1.2019

.1
.2
.3

104/2019
12.3.2019
לוריאל ישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה
ייצור מזון
כאמור בהסכם
תנאי עבודה
31.3.2019
 - 12.3.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

105/2019
4.3.2019
גן שמואל מזון בע"מ
גניר ( )1992בע"מ,
הסתדרות העובדים הלאומית
ייצור משקאות
כאמור בהסכם
תנאי עבודה
31.3.2019
 - 4.3.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

106/2019
4.2.2019
ליבנה צפוני
הסתדרות העובדים הלאומית
קמעונאות
עובדי חנות הפופ אפ הראשונה
תנאי שכר ורווחה
31.3.2019
 - 4.2.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

107/2019
4.2.2019
ליבנה צפוני
הסתדרות העובדים הלאומית
קמעונאות
כאמור בהסכם
תוספת נספח ד' להסכם מיום  20.7.16בענין חוק הזכות
לעבודה בישיבה
31.3.2019
 - 4.2.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
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108/2019
14.2.2019
מועצה אזורית לב השרון,
הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי
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.5
.6
.7
.8

כלל העובדים
צמצומים
31.3.2019
 - 14.2.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

109/2019
19.2.2019
כ.נ מחסני השוק בע"מ
כ.נ מחסני השוק  2019בע"מ,
הסתדרות החדשה  /הסתדרות המעו"ף
אחסנה
כלל העובדים
מכירת קו אופ וקליטת העובדים ממועד ההעברה
31.3.2019
 - 19.2.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

110/2019
7.3.2019
האקדמיה לאומנות בצלאל,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
חינוך
עובדים מנהליים
גמול מינהל
31.3.2019
 - 7.3.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

111/2019
27.1.2019
המרכז האקדמי לב
ארגון עובדי הסגל האקדמי הבכיר במרכז לב
חינוך
כאמור בהסכם
תנאי עבודה
31.3.2019
 - 27.1.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.1
.2
.3

112/2019
29.10.2018
סינמטק בע"מ,
הסתדרות העובדים
יצירה
כאמור בהסכם
תנאי העסקה ושכר
24.3.2019
31.12.2022 - 1.1.2018

.1
.2
.3

113/2019
6.3.2019
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע"מ,
הסתדרות המעו"ף
ביטוח
כאמור בהסכם בסעיף 11-12
תנאי עבודה
31.3.2019
 - 6.3.2019לתקופה בלתי מוגבלת

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8

.4
.5
.6
.7
.8
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

114/2019
21.2.2019
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה  /המעו"ף
שירותים פיננסיים
עובדי במעמד מן המניין
תנאי עבודה ושכר
31.3.2019
 - 21.2.2019לתקופה בלתי מוגבלת

הודעת ביטול
נמסרת בזה הודעת ביטול הסכם קיבוצי שנחתם ביום
 8.10.2018שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים .20180228
הצדדים להסכם :החברה למתנסים וארגון כוח לעובדים.
ג' בניסן התשע"ט ( 8באפריל )2019
רבקה ורבנר
הממונה הראשית על יחסי עבודה

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 60457-03-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אלעאהד אלאסאסיה אלנמודגיה
בע"מ ,ח"פ ,51-332529-0
והמבקש :אימאן כטיב ,ע"י ב"כ עו"ד אחמד גית ,משרד
עורכי דין ונוטריון רח' בית חנינה  ,10ירושלים ,כתובת
למכתבים :ת"ד  ,19887ירושלים  ,9710000פקס' .02-6277045
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.3.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.5.2019בשעה .9.15
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  18.00ביום
.23.5.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אחמד גית ,עו"ד
בא כוח המבקש
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

(ח"פ )51-501964-4

שייטק פיתוח עסקי בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-360794-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.4.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה פרומר ,מרח'
הגדעונים  ,33זכרון יעקב ,למפרק החברה.
שלמה פרומר ,מפרק

סליידר נקסט וייזן בע"מ
(ח"פ )51-512941-9

אביטל ישראל סין בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
והודעה על כינוס אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.4.2019לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
טל-אהרון יודעים ,מרח' מורן  ,29קריית טבעון ,למפרק החברה.
כמו כן ,בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום
 ,7.7.2019בשעה  ,10.00אצל 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.
טל-אהרון יודעים ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.4.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב ונטורה ,מרח'
המחשב  ,1נתניה ,למפרק החברה.
יעקב ונטורה ,מפרק

דליברי ת'רפיוט'יקס בע"מ
(ח"פ )51-319898-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
והודעה על כינוס אסיפה סופית
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.4.2019לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
טל-אהרון יודעים ,מרח' מורן  ,29קריית טבעון ,למפרק החברה.
כמו כן ,בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום
 ,7.7.2019בשעה  ,10.00אצל 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.
טל-אהרון יודעים ,מפרק

אמברוזיה ביסטרו בר בע"מ
(ח"פ )51-391987-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,18.6.2019בשעה  ,14.00אצל המפרק ,רח' המנופים ,9
הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
טל מייק ,עו"ד ,מפרק

פאמקו בע"מ
(ח"פ )51-485331-6
(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  ,19.6.2019בשעה  ,11.00במשרדי אלול תמארינד
בע"מ ,רח' תובל  ,11קומה  ,8רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילת עינב-ריפשטיין ,עו"ד ,מפרקת

יקיר ורז בע"מ
(ח"פ )51-546487-3
(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  ,28.7.2019בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' מונטיפיורי ,46
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תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יקיר יעקבי ,מפרק

עב"מ (אפי) יבוא ושיווק בע"מ

החברה הנ"ל תתכנס ביום  6/6/2019בשעה  ,18.00במשרד
עורכי דין יגאל ארנון ושות' ,רח' הלל  ,31ירושלים.
על סדר היום :החלטה בדבר פירוק החברה מרצון ובחירת
מפרק מטעם הנושים.
יובל ברגיל ,עו"ד
בא כוח החברה

			

צעקת הדל  -חולון

(ח"פ )51-207919-5
(בפירוק מרצון)

(ע"ר )58-035575-8

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.4.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יצחק יונסי,
מרח' הרצל  ,17אשקלון ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,24/03/2019התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את יוסף בני ישראל ,מרח' הח"ים 14ב,
חולון  ,58234למפרק העמותה.

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 העמותה 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.
יוסף בני ישראל ,מפרק

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

עב"מ (אפי) יבוא ושיווק בע"מ

שילת שפע א.ש.ל בע"מ

(ח"פ )51-207919-5

(ח"פ )51-476929-8

(בפירוק מרצון)

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית של בעלי המניות
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.4.2019בשעה ,13.00
ברח' מונטיפיורי  ,46תל אביב ,התקבלה החלטה להפסיק
את הליכי פירוק החברה מרצון ,לבטל את מינוי המפרק של
החברה ולחזור בעצמה מהודעה הקודמת שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,8123התשע"ט ,עמ' .8024

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.6.2019בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' הרצל ,17
אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

				
יצחק יונסי ,עו"ד ,מפרק 			

רון הדר ,עו"ד
באת כוח החברה

מעונות אסתר בת דבורה בע"מ

ג'וינטיוי נטוורק בע"מ

(ח"פ )51-020235-1

(ח"פ )51-488821-3

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  24/6/2019בשעה  ,16.30ברח' המנופים ,10
קומה א' ,הרצליה.
על סדר היום :דיון בהחלטת החברה בדבר פירוקה ,הצגת
דוח על מצבה הכספי של החברה ומינוי מפרק.
ערן דביר ,מנהל

סרטי דניאל שמואל בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה על הפסקת הליכי פירוק והסרת מינויה
של המפרקת
נמסרת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.4.2019התקבלה החלטה במניין
חוקי להפסיק את הליך פירוק החברה ולהסיר את מינויה של
המפרקת ,עו"ד ליאת בנימיני ,מרח' אריאל שרון  ,4גבעתיים.
ליאת בנימיני ,עו"ד ,מפרקת

קרן להב שתיים

(ח"פ )51-085930-9

(ש"מ )55-026256-2

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הודעה בדבר שינויים בשותפות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי חלו בשותפות
השינויים האלה:

1 0422
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.1

השותפים המוגבלים האלה חדלו להיות שותפים מוגבלים
בשותפות :יובל רכבי בע"מ ,ח"פ  ;51-270202-8ניר ברקת
בע"מ ,ח"פ ;51-270203-6

 .2אלה הצטרפו לשותפות כשותפים מוגבלים :ב.נ .ברקת
אחזקות וסטודיו בע"מ ,ח"פ  ;51-220542-8יובל 63
אחזקות ( )1995בע"מ ,ח"פ .51-220540-2
יעל גיט
גיורא עופר
מורשי חתימה בשותפות
           

אף.איי.טי  2וודגסן גרמניה השקעות נדל"ן
(ש"מ )55-025276-1

הודעה בדבר שינויים בשותפות

.5

אופיר גלבוע ,חיים זכאי  ,2פתח תקווה ,בסכום של 150,000
דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);

.6

אילן גבעון ,שלמה  ,54תל אביב ,בסכום של  150,000דולר
אמריקני ( 562,500ש"ח);

.7

אריאל ספיבק ,מ– ,USAבסכום של  250,000דולר אמריקני
( 937,500ש"ח);

.8

אתגר האתרוג השקעות ,ש"מ  ,54-027237-4מבוא השפלה
 ,5כוכב יאיר ,בסכום של  250,000דולר אמריקני (937,500
ש"ח);

.9

ברוך הופמן ,אלוף שמעוני  ,12ירושלים ,בסכום של 150,000
דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);

 .10גדעון גאיר ,פנינת הים  ,14ראשון לציון ,בסכום של 150,000
דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-בדבר הוספת השותף
המוגבל ,ספי טובה ,ממלכיה ,בסכום של  294,176שקלים
חדשים והסרת השותפים בטאוול מנג'ו וגילעד יורם.
צח חרמון
יגיל מנוביץ
            מורשי חתימה בשותפות

 .12ד"ר דבי רונן אחזקות בע"מ ,ח"פ  ,51-582567-7יונק הדבש
 ,24נס ציונה ,בסכום של  150,000דולר אמריקני (562,500
ש"ח);

ג'ייז אייט ממילא השלישי

 .13דופנט בע"מ ,ח"פ  ,51-460180-6פנחס רוטנברג  ,77רמת גן,
בסכום של  150,000דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);

(ש"מ )55-026037-6

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,25.1.2019
העביר השותף המוגבל  ,Jays Third Eight LPאשר היה בעל
 99%מהזכויות בשותפות ,את כל זכויותיו בשותפות בסך 99
שקלים חדשים כדלקמן 26.47% :מהזכויות בשותפות בשווי
השקעה של  26.47שקלים חדשים ,לקיי .אל .ג'יי .קפיטל ()2018
בע"מ ,ח"פ  ,51-592371-2ו– 72.53%מהזכויות בשותפות בשווי
השקעה של  72.53שקלים חדשים לנדב יהושע יסלזון ,ולפיכך
חדל  ,Jays Third Eight LPלהיות שותף מוגבל בשותפות.
דב יריחובר ,עו"ד
בא כוח השותפות

			

קו-פאנד 9
(ש"מ )55-027324-7

 .11גדעון רביד ,הצבעוני  ,22קריית אונו ,בסכום של 250,000
דולר אמריקני ( 937,500ש"ח);

 .14דניאל נתן בר–נתן ,היסמין  ,25בית שמש ,בסכום של
 150,000דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);
 .15חגי שאול ,ברל כצנלסון  ,40חיפה ,בסכום של  150,000דולר
אמריקני ( 562,500ש"ח);
 .16יהודה ורד ,הילדסהיימר  ,20תל אביב ,בסכום של 150,000
דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);
 .17יהודה ליכטנפלד ,פרופסור יובל נאמן  ,13תל אביב ,בסכום
של  150,000דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);
 .18יעקב ואנונו ,השומר  ,10חדרה ,בסכום של  150,000דולר
אמריקני ( 562,500ש"ח);
 .19ירדן ברוך ,הנגיד  ,7רמת גן ,בסכום של  150,000דולר
אמריקני ( 562,500ש"ח);
 .20ישראל נצר ,מעלה מיכמש ,בסכום של  150,000דולר
אמריקני ( 562,500ש"ח);

הודעה בדבר שינויים בשותפות

 .21ליאור מטיאש ,ז'בוטינסקי  ,9תל אביב ,בסכום של 150,000
דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי חלו בשותפות
השינויים האלה:

 .22ליאת יהודית נחשון ,צניפים  ,14מיתר ,בסכום של 150,000
דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);

שותפים מוגבלים אלה הצטרפו לשותפות:

 .23מאיר הופר ,שדות ים ,בסכום של  150,000דולר אמריקני
( 562,500ש"ח);

.1

 ,M investments, INC.מ– ,USAבסכום של  150,000דולר
אמריקני ( 562,500ש"ח);

 .24נורית קופיץ-אלפרט ,ביאליק  ,37נס ציונה ,בסכום של
 150,000דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);

.2

אבי מרינשטראוס ,רחל  ,19חיפה ,בסכום של  150,000דולר
אמריקני ( 562,500ש"ח);

 .25עידו רהט ,המאבק  ,21גבעתיים ,בסכום של  150,000דולר
אמריקני ( 562,500ש"ח);

.3

אדם ניצן ,ברל כצנלסון  ,63כפר סבא ,בסכום של 150,000
דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);

 .26עמנואל יועץ ,מרום גולן  ,43ראשון לציון ,בסכום של
 150,000דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);

.4

אודי זבולוני ,הפועל המזרחי  ,29כפר חסידים ,בסכום של
 150,000דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);

 .27ערן צח לוי ,גרינשפן  ,6פתח תקווה ,בסכום של 150,000
דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);
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 .28קרן אמבר ינקילביץ ,ישראל עידוד  ,3פתח תקווה ,בסכום
של  150,000דולר אמריקני ( 562,500ש"ח);

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

 .29רות באשי ,יפה נוף  ,1שורש ,בסכום של  150,000דולר
אמריקני ( 562,500ש"ח);

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.

 .30רענן כהן ,הגדעונים  ,38זכרון יעקב ,בסכום של 150,000
דולר אמריקני ( 562,500ש"ח).

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

פרש מן השותפות:

אבנר כץ.

נאור כהן
הדסה רוזנברג
           מורשי חתימה בשותפות

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בנצרת ,תיק פש"ר 43366-11-12
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-

דרך הים נתניה

שם החייב :חיים תורג'מן.

(ש"מ )55-025909-7

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

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום 31.3.2019
הצטרפו לשותפות המוגבלת השותפים המוגבלים האלה:
.1

דוד פרץ ,חוט השני  ,1חדרה ,בסכום של  700,000ש"ח;

.2

יעקב זהר ,השופטים  ,5הרצליה ,בסכום של  800,000ש"ח.
רוני זוהר
אסף אופנהיים
           מורשי חתימה 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.
קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 40961-11-13
בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-

הודעה על על חלוקת דיבידנד סופי

שם החייב :אילן לוי.

בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תיק פש"ר 32387-10-10
שם החייבת :שרי לביא
שם הנאמן ומענו :עו"ד אהוד שטמר ,רח' אבא הלל  ,7רמת גן.

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

ניתנת בזה הודעה לכל נושי החייבת על ידי הנאמן לנכסי
החייבת בדבר חלוקת דיבידנד סופי לכל נושי החייבת אשר
הגישו תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו.

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.

אהוד שטמר ,עו"ד ,נאמן

קרן אוגינץ ,עו"ד ,נאמנת

הודעה על כוונה להכריז על סופי

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

בבית המשפט המחוזי מרכז ,תיק פש"ר 35037-04-12

בבית המשפט המחוזי בירושלים ,תיק פש"ר 28930-02-14

שם החייב :רענן ברכה.

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

שם הנאמן ומענו :עו"ד אליהו עמר ,רח' הלל יפה  ,11חדרה.

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

סוג הדיבידנד :נושים בדין רגיל.
אחוז הדיבידנד :נושים בדין רגיל 27.61% :מתביעות החוב
שאושרו על ידי הנאמן.
אליהו עמר ,עו"ד ,נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר 59792-05-12

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

בעניין :פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
שם החייב :טראבין קאסם.
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