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הודעה על הסמכת פקחים מסייעים

מינוי למפקחי עבודה

לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-

לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד1954-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק לייעול האכיפה והפיקוח
1
העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי לבקשת הרשויות המקומיות
המפורטות בטור ב' ,ובהסכמת שר הפנים ,הסמכתי ביום ב'
בחשוון התש"ף ( 31באוקטובר  )2019את הפקחים העירוניים
ששמותיהם מפורטים להלן ,לפקחים מסייעים שיהיו נתונות
להם הסמכויות לפי סעיף  13לחוק ,לשם סיוע למשטרת ישראל
למניעת אלימות:

בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  2לחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"ד( 21954-להלן  -החוק) ,אני ממנה את עובדי
המדינה הרשומים מטה למפקחי עבודה לעניין הפיקוח על
הוראות לפי החוק ולפי חוק עבודת הנוער ,התשי"ג ,31953-חוק
עבודת נשים ,התשי"ד ,41954-ופקודת תאונות ומחלות משלח
יד (הודעה).51945 ,
לימור אברהם אליהו אבירן לוי
אברהם נחמיה

אהוד פטרסקו

אולגה רטנוב

אוריאל מזרחי

רעם יעקב

רעננה

אורן אשטון

אחמד חאג' יחיא

דור סוניגו

הרצליה

אייל חלבי

איתמר יעקב בר איתן

אברהם אדרי

הרצליה

אלעד רומן

אנה אסולין

		
טור א'
		
שם

טור ב'
רשות מקומית

עופר זלביגר

אשקלון

וילדמיר אילזרוב

אשקלון

נוי פסחוביץ

אשקלון

בוריס בארז
		
גיל דגן

דוד קבלו

אשקלון

דוד בן שטרית

דועאא שלבי

אשקלון

דנה עטייה

חי סנאדו

טל רותם

יאנה מירקו

יהל ישראל אופן

יוסף עודה

יוסף מורד

מולואלם היילו

ערן חיים

ראשון לציון

מיכאל ליבשיץ

מנחם לייב

נתנאל מוזס

ראשון לציון

משה שומר

נדים פרחאת

נאור כהן

סלמאן חנג'ר

עמוס פרץ

קטי שניאור

רון ויזגאן

רועי זיו

		
מתן חן
אברהם אליו
אור טולדו

רחובות

בן ארי דניאל

רחובות

עמית שוורץ

ראשון לציון

איתי כהן ארזי

ראשון לציון

אביתר טסלר אברהם ראשון לציון
ברק כהן

ראשון לציון

דמיטרי ורבין

ראשון לציון

אהרון לוי

ראשון לציון

לי קפלן

ראשון לציון

אייגר קלארק

ראשון לציון

תוקף המינוי כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם במשרד
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

עוז אלקחי

ראשון לציון

אברהם נקש

בני ברק

מינוי קודם 6של המתמנים שלעיל למפקחי עבודה מכוח החוק
 -בטל.

דימה קוטונקוב

הרצליה

מוהנד מסארווה

באקה אל–גרבייה

י"ח בכסלו התש"ף ( 16בדצמבר )2019
(חמ -3-150ה)1

מוחמד אנעים

באקה אל–גרבייה

הראל קסה סימון

יהוד-מונסון

עידן שרעבי

רעננה

בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר העבודה
הרווחה והשירותים החברתיים
1

ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד מקבלי הסמכויות משמשים
בתפקידם.
ב' בחשוון התש"ף ( 31באוקטובר )2019
(חמ -3-4343ה)1
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
1

גיא נוה

2

3
4
5
6

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;202התשמ"ב ,עמ'  ;162י"פ התשט"ו,
עמ'  ;156התשנ"ד ,עמ' .2690
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;115התשנ"ה ,עמ' .256
ס"ח התשי"ד ,עמ' .154
ע"ר  ,1945עמ' .62
י"פ התשע"ט ,עמ' .14170

ס"ח התשע"א ,עמ' .1057

2 638
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הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת

( )1בסעיף 109ב לחוק -
(א) בסעיף קטן (א) ,במקום " 28,090שקלים חדשים"
יבוא " 28,180שקלים חדשים";

לפי תקנון הכנסת
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב) לתקנון הכנסת  ,על שינוי
בהרכב הסיעתי של הכנסת כלהלן:
1

ביום ב' בטבת התש"ף ( 30בדצמבר  )2019אישרה הוועדה
המסדרת לפי סעיפים  )2(59ו– 60לחוק הכנסת ,התשנ"ד,21994-
וסעיף (10א) לתקנון הכנסת ,את השינויים בהרכב הסיעתי של
הכנסת כלהלן:
(א) סיעת "הרשימה המשותפת חד"ש ,רע"מ ,תע"ל ,בל"ד"
התפלגה לארבע סיעות -
( )1סיעת "חד"ש  -חזית דמוקרטית לשלום ושוויון" -
אשר תמנה את חברי הכנסת איימן עודה ,עאידה
תומא סלימאן ,עופר כסיף ,יוסף ג'בארין וג'אבר
עסאקלה;
( )2סיעת "רע"ם  -רשימה ערבית מאוחדת"  -אשר תמנה
את חברי הכנסת מנסור עבאס ,ווליד טאהא וסעיד
אלחרומי;
( )3סיעת "תע"ל  -התנועה הערבית להתחדשות"  -אשר
תמנה את חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדיה;
( )4סיעת "בל"ד  -ברית לאומית דמוקרטית"  -אשר
תמנה את חברי הכנסת אנטאנס שחאדה ,היבה יזבק
וסמי אבו שחאדה;
(ב) סיעת "יהדות התורה" התפלגה לשתי סיעות -

(ב) בסעיפים קטנים (ב) ו–(ד) ,במקום " 13,290שקלים
חדשים" יבוא " 13.330שקלים חדשים".
כ"ח בכסלו התש"ף ( 26בדצמבר )2019
(חמ )3-4585
נתנאל (נתי) כהן
המנהל הכללי של משרד התקשורת

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה),
התשמ"ט1989-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 18ה(ג) לחוק הסדרים במשק
המדינה (תיקוני חקיקה) ,התשמ"ט( 11989-להלן  -חוק
הסדרים) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש
דצמבר  2019לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר ,2018
יעודכנו ביום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר  ,)2020סכומי העיצום
הכספי שבסעיף 18א ובתוספת החמישית לחוק הסדרים וכן
הסכום שבסעיף 3א(א) לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק
גז באמצעות מערכת גז מרכזית) ,התשנ"א( 21991-להלן  -חוק
המקרקעין החלפת ספק גז) ,בהתאם לסעיף 3א(ב) לאותו חוק,
ויהיו כלהלן:

( )1סיעת "אגודת ישראל"  -אשר תמנה את חברי הכנסת
יעקב ליצמן ,מאיר פרוש ,יואל יעקב טסלר וישראל
יצחק אייכלר;

.1

הסכום האמור בסעיף 18א(א) לחוק הסדרים 25,460 -
שקלים חדשים;

.2

( )2סיעת "דגל התורה"  -אשר תמנה את חברי הכנסת
משה רפאל גפני ,ישראל מאיר אורי מקלב ויעקב אשר.

הסכום האמור בסעיף 18א(ב) לחוק הסדרים 10,180 -
שקלים חדשים;

.3

הסכומים האמורים בטור ב' בתוספת החמישית לחוק
הסדרים יהיו כלהלן:

באי כוח הסיעות הנפרדות כאמור בהודעה על באי
כוח הסיעות וממלאי מקומם ,3יהיו באי כוח הסיעות כאמור
בהודעה זו.

(א) הסכומים האמורים לצד פרט ( 1,010 - )1שקלים
חדשים בשל הפרה כלפי כל צרכן ולא יותר
מ–  152,710שקלים חדשים;

ב' בטבת התש"ף ( 30בדצמבר )2019
(חמכ)1000-
אבי ניסנקורן
				
יושב ראש הוועדה המסדרת
			
1
2
3

(ב) הסכומים האמורים לצד פרט (- )2
( )1לספק גז קטן  34,100 -שקלים חדשים;
( )2לספק גז אחר  68,210 -שקלים חדשים;
(ג) הסכום האמור לצד פרט ( 5,100 - )3שקלים חדשים;

י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .2676
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התשע"ד ,עמ' .347
י"פ התש"ף ,עמ' .667

(ד) הסכום האמור לצד פרט ( 68,210 - )4שקלים חדשים;
(ה) הסכום האמור לצד פרט ( 30,540 - )5שקלים חדשים;
(ו) הסכום האמור לצד פרט ( 15,280 - )6שקלים חדשים;

;

הודעה על סכומים מעודכנים
לפי חוק הדואר ,התשמ"ו1986-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 109ה(ג) לחוק הדואר,
התשמ"ו( 11986-להלן  -החוק) ,אני מודיע לאמור:
 .1עקב עליית המדד כאמור בסעיף 109ה(ב) לחוק בשיעור של
 ,0.3%יתעדכנו הסכומים הנקובים בפרק ז' 1לחוק ,ומיום ד'
בטבת התש"ף ( 1בינואר  ,)2020הם כלהלן:
1

ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;79התשע"ב ,עמ'  ;566י"פ התשע"ט ,עמ'
.7043

ילקוט הפרסומים  ,8611ג' בטבת התש"ף31.12.2019 ,
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(ז) הסכום האמור לצד פרט ( 2,040 - )7שקלים חדשים;
.4

הסכום האמור בסעיף 3א(א) לחוק המקרקעין החלפת ספק
גז  66,180 -שקלים חדשים.

י"ט בכסלו התש"ף ( 17בדצמבר )2019
(חמ )3-5596

1

2

חן בר יוסף
מנהל מינהל הדלק
ס"ח התשמ"ט ,עמ'  ;28התשע"ה ,עמ'  ;10י"פ התשע"ט ,עמ'
.4581
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;117התשע"ח ,עמ'  ;17י"פ התשע"ט ,עמ'
.4581

2639

הודעה על בקשה לחידוש רישום

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-

הודעה לפי סעיף 19

מודיעים בזה כי הוגשה בקשה לחידוש רישום של
המקרקעין המתוארים בתוספת דלהלן.
כל אדם המעוניין בדבר ,רשאי להגיש התנגדות לחידוש
הרישום בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה זו.

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' בש ,112/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3463התשמ"ז,
עמ'  ,1939מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בית שמש ,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 ,7605
התשע"ח ,עמ'  ,570תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית
בית שמש מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקרקעין,
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ,הלשכה הארצית
לרישום תשתיות לאומיות ופרצלציות ,רח' הסורג  ,1בית מצפה,
ירושלים ,בשני עותקים ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש
לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
מס' התיק :חר .01-12/19
העיר :ירושלים.
השכונה :בתוך החומות.

חטיבת קרקע בבית שמש ,גוש  ,5211חלקה  ,199ששטחה
 15,545מ"ר ,המזוהה לפי הרשימה הזו:

תיאור המקרקעין :חלקת קרקע הכוללת חצר וכנסיית
אלכסנדר נייבסקי.
שטח החלקה :לא ידוע.

גודל מ"ר

הגבולות :דרום :דרך ציבורית.

10,264

צפון :דרך המובילה למנזר הקופטים.
מזרח :דרך וחנויות אלמעארף ואלעלמיה מוסלם.
מערב :דיר אלסלטאן שבידי החבשים ודיר אבו
אלופא אברהים.
פרטי הרישום הטורקי:
ספר 8 :דף.69 :
מס' השטר 3 :פברואר .1312

שולמית אבני-שוהם
מפקחת על רישום המקרקעין

עליזה בלוך
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בית שמש

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' ג ,851/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3305התשמ"ו,
עמ'  ,1453מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נהריה ,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
 ,8177התשע"ט ,עמ'  ,9291תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית נהריה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה עיריית כפר קאסם ,בישיבתה מיום י"ב באלול התשע"ט
( 12בספטמבר  )2019את עלי טאהא למנהל ארנונה לעניין החוק
האמור.
ו' בחשוון התש"ף ( 4בנובמבר )2019
(חמ -3-265ה)2
עאדל בדיר
ראש עיריית כפר קאסם

31/12/19

3,463

שטח למבנה ציבור

(חמ )3-4

הזוכה :הפדרציה הרוסית.

2 640

1,818

דרך

י"ט בכסלו התש"ף ( 17בדצמבר )2019

ב' בטבת התש"ף ( 30בדצמבר )2019

1

שטח ציבורי פתוח

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

מהות הפעולה :חידוש רישום.

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הייעוד

חטיבת קרקע בנהריה ,המזוהה כגוש  ,18207ח"ח  ;114הייעוד:
דרך.
י' בטבת התש"ף ( 8בדצמבר )2019
רונן מרלי
(חמ )3-4
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה נהריה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,8611ג' בטבת התש"ף31.12.2019 ,
13:06

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 30274-12-19
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת מרכז קהילתי (מתנ"ס) כפר מנדא,
ע"ר ,58-037216-7
המבקשים :אימאן עיסאוי ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד זידאן מוחמד,
מת"ד  ,2358כפר מנדא.1790700 ,
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.12.2019הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,21.1.2020בשעה .11.00
כל נושה או משתתף של העמותה 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 16.00
ביום .7.1.2020
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .7.1.2020
זידאן מוחמד ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 64954-12-19
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה לקידום הספורט בנחלת יהודה
ושכונות העיר ראשל"צ ,ע"ר ,58-041229-4
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.12.2019הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.2.2020בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של העמותה 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  12.30ביום
.3.2.2020
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אליאן השקעות בע"מ
(ח"פ )51-432210-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.9.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סוניה
בסה ,מרח' ההגנה  ,2הוד השרון  ,4522361למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.2.2020
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.
סוניה בסה ,מפרקת

זאב זליג ייעוץ אסטרטגי במדעי החיים בע"מ
(ח"פ )51-484706-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,29.12.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב
זליק ,מרח' ביאליק  ,6כפר סבא  ,4444806למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.5.2020
בשעה  ,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.
זאב זליג ,מפרק

בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .3.2.2020
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

ילקוט הפרסומים  ,8611ג' בטבת התש"ף31.12.2019 ,
31/12/19
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שלמה גודי חברה לבניה ושיפוצים בע"מ

שרף הובלות בע"מ

(ח"פ )51-345297-9

(ח"פ )51-390949-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את שלמה גודי ,מרח' צה"ל  ,19הרצליה ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.2.2020
בשעה  ,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.
שלמה גודי ,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  ,30.8.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דניאל מזרחי,
ממשק  ,24ד"נ אבטח ,עזריקם  ,7927500למפרק 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.
דניאל מזרחי ,עו"ד ,מפרק

די אנד איי איתן ודדי מכירות נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-424061-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

וידיאוניקה בע"מ
(ח"פ )51-500868-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את איליה שוליאק ,מרח' בנימין מינץ  ,48פתח
תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,6.5.2020
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.
איליה שוליאק ,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  ,1.10.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאירה צדוק ,מקיבוץ
הסוללים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מאירה צדוק ,עו"ד ,מפרקת

נחלת רוס בגוש  3946בע"מ
(ח"פ )51-026659-6
(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  ,6.10.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן סויסה ,מרח'
מסקין  ,13פתח תקווה ,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.
רונן סויסה ,עו"ד ,מפרק
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אפרוחי הרי יהודה בע"מ

דיאמה ישראל בע"מ

(ח"פ )51-212509-7

(ח"פ )51-276695-7

(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  15.12.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה שפירא ,מרח'
לאונרדו דה וינצ'י  ,13תל אביב  ,6473315למפרק 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  ,12.3.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זאב סטריקובסקי ,מרח'
סמילנסקי  ,10נתניה  ,4243212למפרק 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  30ימים 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.
זאב סטריקובסקי ,מפרק

אריה שפירא ,עו"ד ,מפרק

פלסקו ליין בע"מ
(ח"פ )51-547100-1

ל.ד .מזון עם שקיפות בע"מ
(ח"פ )51-555065-5
(בפירוק מרצון)

(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 מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.12.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית פרמנד ,מרח' השומר ,3
רמת גן ,למפרקת החברה.

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  ,12.2.2020בשעה  ,15.00אצל המפרק ,רח' הסורג ,1
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק

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

נסים גילעם בע"מ

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

(ח"פ )51-329548-5
(בפירוק מרצון)

רונית פרמנד ,מפרקת

ל.ד .מזון עם שקיפות ע"מ
(ח"פ )51-555065-5
(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  ,2.12.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עדו נחום ,מרח'
הסורג  ,1ירושלים  ,9454501למפרק 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.
עדו נחום ,עו"ד ,מפרק
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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  ,26.2.2020בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,רח' רבינא ,1
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
נסים גילעם ,מפרק

דיאמה ישראל בע"מ
(ח"פ )51-276695-7
(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  ,15.2.2020בשעה  ,10.00במשרד חן ספקטור ,עורכי דין,
רח' סמילנסקי  ,10נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאב סטריקובסקי ,מפרק

2643

פגון בע"מ
(ח"פ )51-169105-7

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.2.2020בשעה  ,10.00אצל ספקטור ושות' ,משרד
עורכי דין ,רח' סמילנסקי  ,10נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאב סטריקובסקי ,מפרק

סמארט פאן בע"מ
(ח"פ )51-545193-8
(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  ,16.2.2020בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
התעשייה  ,21רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חני שרייר מנשה ,עו"ד ,מפרקת

אקסס פוינט  -טרה בולווארד העיר הלבנה
(ש"מ )55-027199-3

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום 24.12.2019
נערכו בשותפות השינויים האלה:
 .1השותפות המוגבלת ,שאג אחזקות בע"מ ,ח"פ
( 51-552593-9להלן  -שאג אחזקות) ,העבירה את כל
זכויותיה בשותפות ,בסך  499שקלים חדשים (המהווים
נכון ליום הודעה זו  49%מהזכויות בשותפות) ,אל חברת
דה פור קפיטל בע"מ ,ח"פ  ,51-612199-3ולפיכך חדלה
שאג אחזקות להיות שותפה מוגבלת בשותפות;
.2

השותפות המוגבלת ,דה פור ריברס גרופ בע"מ ,ח"פ
( 51-470172-1להלן  -דה פור ריברס) ,העבירה את כל
זכויותיה בשותפות ,בסך  499שקלים חדשים (המהווים
נכון ליום הודעה זו  49%מהזכויות בשותפות) ,אל חברת
דה פור קפיטל בע"מ ,ח"פ  , 51-612199-3ולפיכך חדלה
דה פור ריברס להיות שותפה מוגבלת בשותפות ,והפכה
לשותפה הכללית בשותפות ,כאמור בסעיף  4מטה;

.3

לאחר ההעברות המתוארות בסעיפים  1ו– 2לעיל,
השותפה המוגבלת היחידה בשותפות היא דה פור ריברס,
המחזיקה זכויות בסך  998שקלים חדשים (המהווים נכון
ליום הודעה זו  99.998%מהזכויות בשותפות;

נפתלי לוין ,מפרק

ניטרוביט  -פתרונות תוכנה בע"מ
(ח"פ )51-538393-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
 .4השותפה הכללית ,טי.אפ.אר.ג'י קפיטל מימון בע"מ,
ח"פ  ,51-553161-4העבירה את כל זכויותיה ,חובותיה
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
וסמכויותיה (המהווים נכון ליום הודעה זו 0.002%
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
מהזכויות בשותפות) ,אל חברת דה פור ריברס ,ולפיכך
תתכנס ביום  ,12.2.2020בשעה  ,13.00אצל עו"ד יובל ג'משיד ,רח'
חדלה טי.אפ.אר.ג'י קפיטל מימון בע"מ ,להיות שותפה
אדם  ,611ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כללית בשותפות וחברת דה פור ריברס גרופ היא ,נכון
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
ליום הודעה זו ,השותפה הכללית היחידה בשותפות.
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן גרובמן ,דירקטור בשותף הכללי
			
ולדי שאולוב ,מפרק

תעשיות ביולוגיות ריבוי צמחים בע"מ
(ח"פ )51-190676-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על החלפת מפרק

הודעה על כוונה להכריז דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי מרכז ,תיק פש"ר 57848-01-17
בעניין :פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
שם החייב :בנימין קליין.
שם הנאמן ומענו :עו"ד אליהו עמר ,מרח' הלל יפה  ,11חדרה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  332לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין סוג הדיבידנד :נושים בדין רגיל  +קדימה.
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.12.2019התקבלה החלטה אחוז הדיבידנד :נושים בדין קדימה 100% :מתביעות החוב
מיוחדת להחליף את מפרק החברה ,עו"ד ראובן רותם ,בעו"ד
שאושרו על ידי הנאמן.
חני שרייר מנשה ,מדרך השלום  ,53מגדל הורד ,קומה ,23
נושים בדין רגיל 59.39% :מתביעות החוב
		
בנוגע
גבעתיים  ,5345433ולהקנות לה את כל הסמכויות
שאושרו על ידי הנאמן.
לפירוק החברה.
אליהו עמר ,עו"ד ,נאמן
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