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הודעה בדבר הארכת הסמכה של הוועדה המקומית
מודיעין לוועדה מקומית עצמאית
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 31א(ו) לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,ולאחר קבלת חוות הדעת של
היועץ המשפטי לממשלה ויחידת הבקרה והמלצות מנהלת
מינהל התכנון במשרד האוצר ויושבת ראש הוועדה המחוזית
מחוז המרכז לפי סעיפים 31א(ג) ו–(ד) לחוק ,אני מאריך את
הסמכתה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מודיעין לוועדה
מקומית עצמאית.

מינוי פקחים
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  60לחוק גנים לאומיים ,שמורות
טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח ,11998-בהסכמת
השר להגנת הסביבה ובכפוף לתנאים שהורה ,אני ממנה את
פקחי הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ששמותיהם
מפורטים להלן לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת
הכלבת:21934 ,

תוקף ההסמכה מיום י"ח בטבת התש"ף ( 15בינואר  )2020עד
יום כ"ג בתמוז התש"ף ( 15ביולי .)2020
י"ח בטבת התש"ף ( 15בינואר )2020
(חמ )3-5037

1

משה כחלון
שר האוצר
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

		
אביטבול אהוד

אביטל רפופורט אוהד

		
אבירם יעד איתן

אבלס שניר

		
אגם יוסף חיים

אוליאל עדן

		
אטרש ג'מיל

איתן אלדד בנימין

		
אלוני עמיר

אלט אוהד

		
אנגל ליאור

אספיר שי

		
אשד תומר

אשרף דקל

מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל ארצית

		
אתר אבים

באינוסוביץ נתן

		
בהיר גונן

בולדו אריאב

לפי פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש] ,התשל"ב1972-

ביידא אביטל משה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לפקודת מסילות הברזל [נוסח
חדש] ,התשל"ב ,11972-אני ממנה את אליאס מטר למנהל לעניין
מסילת ברזל ארצית.

		
בירמן זיו

בלסקי אביעד

		
בן אריה יניר
		
בן ציון ישי
		
בן שטרית זוהר
		
בר לב יאיר
		
ברכיאל ברק
		
גדליה אברהם
		
גוטמן אליסף
		
גלעדי עמיחי
		
דורפמן עמי יעקב
		
דעבוס שאדי
		
הברי אסף
		
הכהן זאב
		
ואזנה אוריה
		
זכאי דוד
		
חמוד סמיר
		
חן חיים אורן
		
טובי אחיה
		
טל אמיר
		
טל לירון
		
ידיד ווסרמן עידן
		
יוסף סטרגו אשר
		
כהן אביתר מאיר
		
כהן ליעד
		
כהנר הדס רון

בן יוסף רועי
בן שחר הראל
בקיש מורן
ברוכי ארז
גד דקל
גואלמן עמרי
גלבר אליעזר זאב
גרינבאום דוד יוסף
דמוזה ג'גנאו תומר
דרעי אייל
היימס ערן
הראל יונתן
זהרוני גיא
חדד עזרא
חן אמיר
חפץ איל
טייטלר ירין שמעון
טל חנוך
טשלה אלון
יהלומי אוהד
יחיא נועם
כהן גיא
כהן עמירם
כחיל בהגת

המינוי של עקיבא רום 2מיום ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט
 - )2017בטל.
כ"ב בטבת התש"ף ( 19בינואר )2020
(חמ -3-3255ה)4

1

2

בצלאל סמוטריץ'
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמ'  ;485ס"ח התשע"א,
עמ' .1176
י"פ התשע"ז ,עמ' .8837

מינוי מנהל לעניין מסילת ברזל מקומית
לפי פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש] ,התשל"ב1972-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2א לפקודת מסילות הברזל [נוסח
חדש] ,התשל"ב ,11972-אני ממנה את אליאס מטר למנהל לעניין
מסילת ברזל מקומית.
המינוי של עקיבא רום ,מיום ב' באלול התשע"ז ( 24באוגוסט
 - )2017בטל.2
כ"ב בטבת התש"ף ( 19בינואר )2020
(חמ -3-3255ה)2

1

2

בצלאל סמוטריץ'
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,23עמ'  ;485ס"ח התשע"א,
עמ'  ;1176ק"ת התשע"א ,עמ' .1274
י"פ התשע"ב ,עמ'  ;5828התשע"ד ,עמ'  ;1731התשע"ז ,עמ'
.8837
1
2
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ביסמוט גיל

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
ע"ר  ,1934תוס'  ,1עמ' .242
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כפיר שחר

כץ מארק

		
לב ליאור

לב שקד

		
לבבי חנן

לביא צור

		
להב נמרוד

לוי שרון

		
לינדנר עזי

לינקולן אברהם

		
לשץ בנימין

מאס אוהד

		
מוראד מתן

מזעל אימן

		
מטמון דני

מילר איל

		
מינץ משה

מליחי יריב

		
מלכה אורי

מצרי נועם

		
מרדוק סיון

נחמיה עודד

		
נחמני תומר

נסאר מחמוד

		
נסים דורון

נפתלי איתן

		
סבח עמוס

סבלסקי יונתן

		
סהר עודד

סולימאן חנוך

		
סופר יואב
		
סטרוקוב דייויד
		
סקטינו עמנואל
		
עברון גיל
		
ענבר בנימין
		
פאעור אמנון
		
פלד יהונתן
		
פרו אורי
		
פרידברג יאיר
		
פרנדיאן אמיר
		
צעירי עודד
		
קדם אריאל
		
קורן שי
		
קמינסקי יבגני
		
קפלן אסף
ראובני ליעוז ישראל
		
רבין רועי
		
רוזנברג בן
		
רותם טל
		
שבח יצחק
		
שגיא הוכמן יובל
		
שדה רותם
		
שולץ יערה
		
שיפמן אילן דב
		
שלום יניב
		
שלייבי עואד
		
שמיר יתיר
		
שפירא אורי
		
שריקי יצחק
		
ששון יוחנן
תמאם ברוך

סופר קובי
סימטוב יהודה עמית
עבדי דוד
עזרן הלל
עפרי תומר
פלד בתיה
פלס ניב
פריד מנחם
פריטל אורן
פרץ אשר
קדושי שמואל
קופר צחי
קינג רון
קסטל רוברט
קשקרוב איליה
רבין פטר
רוזנברג אריה
רוח נועם
רסקי אסף
שגיא רם
שדה יוסף
שדה תמיר יוסף
שטראוס רועי
שכני אלעד
שליו מרום
שמואל ידידיה
שני עודד
שרון עמרי
ששון אלון
ששון עזרא
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בביצוע תפקידם יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שייתן
מפעם לפעם מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר או מי שהוא הסמיך לעניין זה.
תוקף מינוי זה עד יום ז' בטבת התשפ"ג ( 31בדצמבר )2022
וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.
ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר )2019
בנימין נתניהו
(חמ )3-2556
שר החקלאות ופיתוח הכפר

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה  -חובות
דיווח ומרשם) ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (22ג) לחוק הגנת הסביבה (פליטות
והעברות לסביבה  -חובות דיווח ומרשם) ,התשע"ב( 12012-להלן
 החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בדצמבר 2019לעומת המדד שפורסם בדצמבר  ,2018התעדכנו סכומי העיצום
הכספי כאמור בסעיף  16לחוק והם מיום ד' בטבת התש"ף (1
בינואר  ,)2020כמפורט להלן:
( )1ליחיד  10,390 -שקלים חדשים;
( )2לתאגיד  103,890 -שקלים חדשים.
י"ט בטבת התש"ף ( 16בינואר )2020
(חמ )3-4608
1

יצחק בן דוד
הרשם
ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;238י"פ התשע"ט ,עמ' .4838

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א2011-
בהתאם לסעיף (40ב) לחוק להסדרת הטיפול באריזות,
התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי המדד
שפורסם בחודש דצמבר  2019לעומת המדד שפורסם בחודש
דצמבר  ,2018מיום ד' בטבת התש"ף ( 1ביונאר  ,)2020סכומי
העיצום הכספי לפי סעיף  34לחוק ,הם כלהלן:

( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34א) לחוק -
(א) ליחיד  79,440 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  158,890 -שקלים חדשים;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ב) לחוק  529,620 -שקלים
חדשים;

( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ג) לחוק -
(א) ליחיד  239,390 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  478,780 -שקלים חדשים;
( )4בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ד) לחוק  2,650 -שקלים
חדשים בשל כל טונה של פסולת אריזות שלא בוצע

לגביה מיחזור מוכר בהתאם ליעדי המיחזור לפי סעיף
 6לחוק.

ט"ו בטבת התש"ף ( 12בינואר )2020
(חמ -3-4317ה)1
1

אסף יזדי
המנהל
ס"ח התשע"א ,עמ'  ;278י"פ התשע"ט ,עמ' .4838

3307

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

לפי חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד–פעמיות,
התשע"ו2016-

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-

בהתאם לסעיף (20ג) לחוק לצמצום השימוש בשקיות
נשיאה חד–פעמיות ,התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,אני מודיע
כי עקב שינוי המדד שפורסם בדצמבר  2019לעומת המדד
שפורסם בדצמבר  ,2018מיום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר ,)2020
סכום העיצום הכספי לפי סעיף  13לחוק ,הוא כלהלן:
( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13א) לחוק -
(א) ליחיד  20,360 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  40,720 -שקלים חדשים;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13ב) לחוק -
(א) ליחיד  10,180 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  20,360 -שקלים חדשים;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13ג) לחוק -
(א) ליחיד  1,020 -שקלים חדשים;
(ב) לתאגיד  2,040 -שקלים חדשים;
(ג) לקמעונאי גדול  5,090 -שקלים חדשים;
( )4בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13ד) לחוק  5,090 -שקלים
חדשים;
( )5בשל הפרת הוראה לפי סעיף (13ה) לחוק  10,180 -שקלים
חדשים.
ט"ו בטבת התש"ף ( 12בינואר )2020
(חמ )3-5610
1

אסף יזדי
המנהל
ס"ח התשע"ו ,עמ'  ;698י"פ התשע"ט ,עמ' .4838

הסמכת מנהלים
לפי תקנות הכלבת (חיסון) ,התשס"ה2005-
בתוקף סמכותי לפי הגדרת "המנהל" שבתקנה  1לתקנות
הכלבת (חיסון) ,התשס"ה( 12005-להלן  -התקנות) ,אני ממנה
את הרופאים הווטרינריים הממשלתיים המנויים להלן ,ל"מנהל"
לעניין תקנה (3א )2לתקנות:
ד"ר ריקרדו וולקומירסקי
ד"ר מיטל בקאל וייס
מינוי זה תקף כל עוד לממונים יש רישיון לעסוק ברפואה
וטרינרית לפי חוק הרופאים הווטרינריים ,התשנ"א,21994-
וכל עוד הם משמשים בתפקיד רופאים וטרינריים ממשלתיים
במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר )2019
(חמ -3-798ה)2

1
2

תמיר גשן
ממלא מקום מנהל
השירותים הווטרינריים
ק"ת התשס"ה ,עמ'  ;377התשס"ט ,עמ' .929
ס"ח התשנ"א ,עמ' .76

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (22א) לחוק
זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק),
החלטתי להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשה
לרישום זכות מטפחים שלהלן:
מבקשה מס'  4901/19עד בקשה מס' 4904/19
שם המבקש :קנדוק בע"מ ,הרצליה (על ידי שטייף ,אברון ,סידס,
בורוכוב ,משרד עו"ד ,תל אביב)
שם המטפח :אבנר (נרי) ברק ,תל אביב
שם הגידול :קנאביס רפואי
תאריך הבקשות11/12/2019 :
מספר הבקשה4901/19 :
השם המוצע לזן :אלפים ()ALPIM
סימון הזן---- :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :גובה שלב וגטטיבי (לפני כניסה
להפרחה)  55 -ס"מ; עלה :גבעול ראשי (שליש אמצעי
של הגבעול) :צבע אנתוציאן בפטוטרת  -אין או חלש
מאוד עד חלש  -חלש; עלעל מרכזי בעלה ענף צדדי
(שליש אמצעי של הגבעול) :אורך טרף  8 -ס"מ; צמח :גובה
שלב רפרודוקטיבי (לפני קטיף)  64 -ס"מ; תפרחת :צבע
אנתוציאן בפרחים נקביים  -אין או חלש מאוד ,תכולת
 THCכוללת  ,10.123% -תכולת .0.048% - CBD
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4902/19 :
השם המוצע לזן :כנען ()CANAAN
סימון הזן---- :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :גובה שלב וגטטיבי (לפני כניסה
להפרחה)  62 -ס"מ; עלה :גבעול ראשי (שליש אמצעי של
הגבעול) :צבע אנתוציאן בפטוטרת  -חזק; עלעל מרכזי
בעלה ענף צדדי (שליש אמצעי של הגבעול) :אורך טרף
  12ס"מ; צמח :גובה שלב רפרודוקטיבי (לפני קטיף) 76 -ס"מ; תפרחת :צבע אנתוציאן בפרחים נקביים  -אין או
חלש מאוד ,תכולת  THCכוללת  ,11.199% -תכולת CBD
 .0.071%ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4903/19 :
השם המוצע לזן :מצדה ()MASADA
סימון הזן---- :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :גובה שלב וגטטיבי (לפני כניסה
להפרחה)  116 -ס"מ; עלה :גבעול ראשי (שליש אמצעי של
הגבעול) :צבע אנתוציאן בפטוטרת  -בינוני עד חזק  -חזק;
עלעל מרכזי בעלה ענף צדדי (שליש אמצעי של הגבעול):
אורך טרף  9.9 -ס"מ; צמח :גובה שלב רפרודוקטיבי (לפני קטיף)
  125ס"מ; תפרחת :צבע אנתוציאן בפרחים נקביים  -אין אוחלש מאוד ,תכולת  THCכוללת  ,0.212% -תכולת CBD
.4.675%ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
1
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ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92
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הודעה בדבר השעיית חברה

מספר הבקשה4904/19 :
השם המוצע לזן :רמון ()RAMON

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

סימון הזן---- :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :גובה שלב וגטטיבי (לפני כניסה
להפרחה)  39 -ס"מ; עלה :גבעול ראשי (שליש אמצעי של
הגבעול) :צבע אנתוציאן בפטוטרת  -חזק עד חזק מאוד; עלעל
מרכזי בעלה ענף צדדי (שליש אמצעי של הגבעול) :אורך טרף
  10ס"מ; צמח :גובה שלב רפרודוקטיבי (לפני קטיף)  46 -ס"מ;תפרחת :צבע אנתוציאן בפרחים נקביים  -אין או חלש מאוד,
תכולת  THCכוללת  ,13.647% -תכולת .0.071% - CBD
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה לפי סעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לרשמת זכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות לפי תקנה  12לתקנות זכות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ד.21974-
ט"ו בטבת התש"ף ( 12בינואר )2020
(חמ -3-235ה)1
ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בהתאם לסעיף  98לחוק זכות מטפחים של
זני צמחים ,התשל"ג ,11973-ההודעה בדבר בקשות לרישום
זכות מטפחים ,2תתוקן כלהלן:
בבקשה מספר  ,4476/13בשם המבקש ,במקום "Chislett
 ,Developments (Pty) Ltd.אוסטרליה (על ידי לוצאטו משרד
עורכי דין ,באר-שבע)" יבוא ")Chislett Developments (Pty
 ,Ltd.אוסטרליה (על ידי זליגסון גבריאלי ושות'-עורכי פטנטים,
תל אביב)".
המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור ,יגיש את
התנגדותו בתוך  30ימים ,כקבוע בתקנה (14ב) לתקנות זכות
מטפחים של זני צמחים ,התשל"ד ,31974-לידי רשמת זכויות
מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן
.50250
כ"ב בטבת התש"ף ( 19בינואר )2020
(חמ -3-235ה)1
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יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקרקעין,
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ,רח' הסורג ( 1בית מצפה),
ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף לכל אדם שיש לו
זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
מס' התיק :תש"ג 15/19
פרטי הרישום הקיים:
העיר :ירושלים.
שטח החלקה :לא ידוע.
הגבולות:
צפון :סאחב סאנאד בעבר ,וכיום שמואל זאבל;
דרום :דויד ליאון בעבר ,וכיום דרך רובין;
מזרח :יורשי חאג' מוחמד בעבר ,וכיום דרך;
מערב :סאחב סאנאד בעבר ,וכיום דרך השכונה.
זיהוי :ספר ירושלים (ח.מ) מס'  ,1015דף .1533

מורן הכהן-יבין
רשמת זכות מטפחים
2

כ"ד בטבת התש"ף ( 21בינואר )2020
(חמ )3-94

כל אדם המעוניין בדבר ,רשאי להגיש התנגדות לרישום
בתוך  60ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים

1

תוקף ההשעיה מסיום השעיה קודמת ובניכוי השעיה
שכבר רוצתה ,מיום  1.1.2022עד יום .6.5.2023

לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מורן הכהן-יבין
רשמת זכות מטפחים

2

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ט"ו בטבת התש"ף (12
בינואר  ,)2020בתיק בד"א  ,023/2019החליט לדחות את בקשתה
של מרב אדטו גולדנברג ,רישיון מס'  ,21868להארכת המועד
להגשת הערעור כך שעונש ההשעיה שהוטל עליה בתיק בד"מ
 40/18יופעל ויצטבר לעונש השעיה קיים.

מס' השטר :כמפורט בנסח הרישום.
הבעלים :כהן עזרא ,קרויס יוסף ,קרויס אברהם ,ראטה מינדל,
קרויס חיים מאיר ,היימליך אברהם.
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התיקון המבוקש:

ביטול רישום אגודות שיתופיות

העיר :ירושלים.

( )1הואיל וביום  18.6.2019ניתן צו לפירוק האגודה אלון -
בית ספר קיבוצי משותף במעלה החמישה ,אג"ש חקלאית
בע"מ ,מס' אגודה  ,57-002700-3וצו זה פורסם בילקוט
הפרסומים  ,8309התשע"ט ,עמ'  ,12229והואיל והפירוק
הנ"ל הושלם ביום  ,21.1.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה
חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )2הואיל וביום  31.7.2019ניתן צו לפירוק האגודה מתיישבי
נוה אילן אגודה קהילתית להתייש' כפרית אג"ש חקלאית
בע"מ ,מס' אגודה  ,57-004028-7וצו זה פורסם בילקוט
הפרסומים  ,8403התשע"ט ,עמ'  ,14090והואיל והפירוק
הנ"ל הושלם ביום  ,21.1.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה
חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )3הואיל וביום  12.8.2018ניתן צו לפירוק האגודה המכון
לייעוץ ופיתוח ארגוני  -אגודה שיתופית בע"מ ,מס'
אגודה  ,57-004925-4וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,7915התשע"ח ,עמ'  ,10822והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,21.1.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )4הואיל וביום  29.10.2019ניתן צו לפירוק האגודה מתיישבי
רמת רזיאל  -אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית
בע"מ ,מס' אגודה  ,57-005344-7וצו זה פורסם בילקוט
הפרסומים  ,8503התשע"ט ,עמ'  ,968והואיל והפירוק
הנ"ל הושלם ביום  ,21.1.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה
חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )5הואיל וביום  28.7.2019ניתן צו לפירוק האגודה מניבים
בית עזרא  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-006128-3וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,8364
התשע"ט ,עמ'  ,13302והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,21.1.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
כ"ד בטבת התש"ף ( 21בינואר )2020
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

גוש( :ש) .30087
חלקה.18 :
שטח החלקה 350 :מ"ר.
הגבולות:
צפון :חלקה ;19
דרום :דרך ,רחוב יוסף מזרחי;
מזרח :דרך ,רחוב רפפורט;
מערב :דרך ,רחוב הרב זוננפלד.
זיהוי :גוש (ש)  ,30087חלקה  ,18ספר ירושלים (ח.מ) מס' ,1015
דף .1533
מס' השטר :כמפורט בנסח הרישום.
הבעלים :כהן עזרא ,קרויס יוסף ,קרויס אברהם ,ראטה מינדל,
קרויס חיים מאיר ,היימליך אברהם.
הערה :הבקשה מתבססת על תצ"ר מס'  10/2013ומתייחסת
למקרקעין המפורטים לעיל והידועים כגוש (ש) ,30087
חלקה  ,18ספר ירושלים (ח.מ) מס'  ,1015דף  ,1533רישום ישן
ספר ירושלים (מ)  ,16דף .14
במסגרת הבקשה מבוקש להוסיף זיהוי ,לקבוע את שטח החלקה
הרשום ואת גבולותיה המעודכנים.
כ"ד בטבת התש"ף ( 21בינואר )2020
שולמית אבני-שוהם
מפקחת על רישום המקרקעין

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
צו פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות,
מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודה סול גת  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ ,מס' האגודה.57-005388-4 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד יצחק מירון ,ממירון
בן ציון ופריבס ,עורכי דין ,רח' מונטיפיורי  ,33תל–אביב-יפו
 ,65201טל'  ,03-5606868פקס' .03-5604466
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מהאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי המען הנ"ל.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
י"א בכסלו התש"ף ( 9בדצמבר )2019
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות
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ביטול מינוי מפרק
בעניין :אל ג'רה אגודה שיתופית חקלאית למי השקאה בכפר
קרע בע"מ (להלן  -האגודה) (תיק מס' ,)57-003033-8
ובעניין :ביטול מינוי מפרק.
בתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות השיתופיות
ובהתאם לתקנה  7להוראות תקנות האגודות השיתופיות
(פירוק) ,התשמ"ד ,1984-אני מבטל בזה את מינויו של מפרק
האגודה.
צו הפירוק ניתן ביום  ,5.1.2020ופורסם בילקוט הפרסומים
 ,8630התש"ף ,עמ' .2990
כ"ג בטבת התש"ף ( 20בינואר )2020
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

ילקוט הפרסומים  ,8651כ"ה בטבת התש"ף22.1.2020 ,
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.1.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יובל
ירושלמי ,מרח' גולומב  ,21דירה  ,2רמת השרון  ,1147111למפרק
החברה.

(ח"פ )51-396203-5
(בפירוק מרצון)

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.

נומלה בע"מ

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  ,16.1.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום
פרץ ,מרח' נחום חפצדי  ,5ירושלים  ,9548401למפרק 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 ,20.4.2020
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.
שלום פרץ ,מפרק

דובי טל בע"מ
(ח"פ )51-542473-7
(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  ,16.9.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דב
אמנון טל ,מרח' דב הוז  ,14קריית אונו  ,5555614למפרק 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 ,6.4.2020
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' וינגייט  ,39הרצליה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דב אמנון טל ,מפרק

י.י .השרון סוכנויות בע"מ
(ח"פ )51-170070-0

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.3.2020
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.
יובל ירושלמי ,מפרק

אווזי התקווה (רמת ישי) בע"מ
(ח"פ )51-343631-1
(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  ,13.1.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חן
שאול ,מרח' דרך העמק  ,7מגדל העמק  ,2302004למפרק 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 ,10.6.2020
בשעה  ,16.00אצל 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.
חן שאול ,מפרק

אורובלה אי .פי .בע"מ
(ח"פ )51-549992-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.1.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמנואל
פרטר ,מרח' עמק הירדן  ,10קריית אונו  ,5502710למפרק החברה.

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,21.5.2020
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

(בפירוק מרצון)
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סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמנואל פרטר ,מפרק

אנסמבל קרטושקס תאטרון המדורה המודרנית
(ע"ר )58-046867-6

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,12.1.2020התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק
את העמותה מרצון ולמנות את יעל בן ארי דנציגר ,מרח' עמק
בית שאן  ,23מודיעין  ,7171842למפרקת העמותה.

פוקס בית מסחר למתכת בע"מ
(ח"פ )51-171985-8
(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  ,25.2.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף מלצר ,מרח'
ריב"ל  ,18תל–אביב-יפו  ,6777855למפרק 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.

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
יעל בן ארי דנציגר ,מפרקת

אנרג'יקס מכרז 3-4
(ש"מ )54-029431-1

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסף מלצר ,עו"ד ,מפרק השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום 19.1.2020
השותפה המוגבלת דפנה רזניק העבירה את מלוא זכויותיה
והתחייבויותיה בשותפות הנ"ל ,אשר מהוות  99%מסך
הופ בעבודה בע"מ
הזכויות בשותפות ,בלא תמורה לידי סולאיר אנרג'יקס אנרגיה
(ח"פ )51-548996-1
מתחדשת ,ש"מ .55-026848-6
(בפירוק מרצון)
		
דן פיילר ,עו"ד
בא כוח השותפות
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
פלטינום קפיטל מימון פרויקט 14
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.7.2019התקבלה
(ש"מ )55-027014-4
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את לימור נבון ,מרח'
הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות
הזמיר  ,31קריית אונו  ,5550727למפרקת החברה.
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותפים
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
המוגבלים אסף אופנהיים ,אילן אברהמי ורוני זוהר (להלן -
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
המעבירים) ,העבירו את מלוא זכויותיהם ,התחייבויותיהם
בתוך
כאמור
תביעותיו
את
יגיש
שלא
אחר
נושה או אדם
וחובותיהם בשותפות הנ"ל לדפנה שני גלבוע ,מרח' אהוד
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מנור  ,6/32נתניה (להלן  -הנעבר) ,בסכום השקעה של 300,000
לימור נבון ,מפרקת שקלים חדשים ,בהעברה בלא כל תמורה.
יובהר כי מיום  6.3.2019המעבירים חדלו להיות שותפים
מוגבלים בשותפות המוגבלת והנעבר הצטרף לשותפות
טוהר לעשות חייל
המוגבלת כשותף מוגבל לכל דבר ועניין במקומם של המעבירים.
(ע"ר )58-056917-6
אילן אברהמי
אסף אופנהיים
		
(בפירוק מרצון)
מורשי חתימה בשותפות
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
הודעה על חלוקת דיבידנד סופי
התש"ם ,1980-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של העמותה
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תיק פש"ר 23406-12-11
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.1.2020התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את אסתר בלעיש ,מרח' חנקין  ,1רעננה בעניין :פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
 ,4346401למפרקת העמותה.
שם החייב :יאיר חסון.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את שם הנאמן :עו"ד ישראל בכר.
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
נמסרת בזה הודעה כי במסגרת התיק הנ"ל ,אשר מתנהל בבית
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
המשפט המחוזי בתל אביב ,מבצע הנאמן בימים אלה חלוקת
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
דיבידנד סופי לנושי החייב.
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ישראל בכר ,עו"ד ,נאמן
אסתר בלעיש ,מפרקת
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