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שינוי הרכב המועצה להסדרת מחקרים במחוללי
מחלות ביולוגיים

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולפי הצעת ועדת שירות המדינה
מס'  ,418מיום ז' באב התש"ף ( 28ביולי  ,)2020החליטה הממשלה
כי לא תחול חובת המכרז הקבועה בסעיף  19בחוק האמור על
משרת שליח בתפקיד ראש המטה של ראש המשלחת הקבועה
של ישראל לאומות המאוחדות (או"ם) בניו יורק ,ארצות
הברית .האמור יחול למשך מלוא תקופת כהונתו של גלעד
ארדן כראש המשלחת הקבועה של ישראל לאו"ם בניו יורק,
כולל למשך תקופת כהונתו כשגריר ישראל לארצות הברית,
ועם סיום כהונתו של גלעד ארדן בתפקיד ראש המשלחת
כאמור ,תפוג אי–תחולת חובת המכרז האמורה.
כ"ג באב התש"ף ( 13באוגוסט )2020
(חמ )3-274

1

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .8110

לפי חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים,
התשס"ט2008-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הסדרת מחקרים
במחוללי מחלות ביולוגיים ,התשס"ט ,12008-ולאחר התייעצות
עם נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועם ראש
המטה לביטחון לאומי ,אני מעדכן את הרכב המועצה להסדרת
מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים 2כך שבמקום פרופ'
דניאל ורשנר יבוא ד"ר אורן קובילר ,מומחה למיקרוביולוגיה
מאוניברסיטת תל אביב.
כ"ט באב התש"ף ( 19באוגוסט )2020
(חמ )3-3921
יולי (יואל) אדלשטיין
שר הבריאות
1
2

הסמכה וצו הענקת סמכויות

הודעה על פטור מחובת מכרז

לפי פקודת מס הכנסה ,לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ"א ,1961-לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),
התשכ"ג ,1963-ולפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה
 -מעצרים) ,התשנ"ו1996-

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה ,החליטה הממשלה לפטור מחובת מכרז פומבי
לפי סעיף  19לחוק את משרת נציב קבילות החיילים בתנאי
שיקוים לגביה הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים,
שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטות הממשלה מס'  ,345מיום
ד' בתשרי התש"ס ( 14בספטמבר  ,)1999מס'  ,2541מיום כ"ג
בתשרי התשס"ג ( 29בספטמבר  )2002ומס'  ,3075מיום כ"ה
בתשרי התשע"ח ( 15באוקטובר .)2017
הרכב הוועדה יהיה כלהלן:
המנהל הכללי של משרד הביטחון או נציגו  -יושב ראש;
נציב שירות המדינה או נציגו;
חבר שלישי שימונה על ידי המנהל הכללי של משרד הביטחון
ונציב שירות המדינה בהסכמה ויידרש לעמוד בשתי
דרישות מהדרישות האלה:
.1

בעל ניסיון מקצועי או מעשי משמעותי בתחומים
הנוגעים לליבת העיסוק של המשרה;

.2

.3

בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה ,1סעיף
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א ,21961-סעיף 97
לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג( 31963-להלן
 חיקוקי המס) ,וסעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויותאכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 41996-להלן  -החוק) ,אני מסמיך
את עובדי משרד האוצר המפורטים להלן ,שהם פקידי שומה
המועסקים בביצוע חיקוקי המס ,לערוך חקירות או חיפושים
לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין ,ולצורך כך
יהיו רשאים להשתמש בסמכויות האמורות בחיקוקי המס וכן
בסמכויות על פי החוק כלהלן:
( )1סמכויות עיכוב על פי סעיף  67לחוק ,למעט סמכות לעכב
אדם העומד לעבור עבירה ולפי סעיף  68לחוק;
( )2סמכות מעצר על פי סעיף (23א)( )3( ,)2ו–( )6וסעיף (23ב)
לחוק.
		
אבי אביטן

אברהם אביסרור

		
שלמה אבישר

דניאל אברהם

		
רונן אברהם

יוסף אגם

בעל ניסיון בתפקידים ניהוליים בכירים בשירות
הציבורי או בתאגיד בעל היקף עסקים או פעילות
משמעותיים;

		
מיכל אגמון

אברהם אוחיון

חבר סגל אקדמי בכיר בתחומי העיסוק של המשרה.

		
ליאון אוסקר

תומר אופיר

		
עידן אילן

ערן אלדובי

		
יוסי אליאס

מתן אמסלם

כ"ג באב התש"ף ( 13באוגוסט )2020
(חמ )3-274

1

ס"ח התשס"ט ,עמ' .27
י"פ התשע"ד ,עמ'  ;8108התשע"ז ,עמ'  5257ועמ' .8338

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

1
2
3
4
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דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ'  ;120ס"ח התשכ"ג ,עמ' .73
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;100התשכ"ד ,עמ' .91
ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשנ"ז ,עמ' .116
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שלמה אסטרוגו

רמי אסעד

		
ששון לוי

יוסף לוי

		
יחיאל ארד

ערן באוברג

		
ענת לוי

אמיר ליבוביץ

		
דניאל בידרמן

סמדר בין

נדב מאיר ליבוהבר

אפרת לייכטר

		
אסתר בן חמו

רון בן ישי

		
רבקה ללום

נטלי לסרי

		
אלעד בן לולו

יורם בן משה

		
אלינור מאיר

גיא מאיר

		
צמרת בן עדיבה

ציפורה בן עמי

		
עזר מוכתר

אשר מונטוביץ

		
סימה בן צבי

דנה בניטה

		
שלמה מועלם

יפית מזרחי

		
זהבה בקר

בנימין ברלב

		
משה מזרחי

דורון מלכה

		
אדוה בר שי

שרון ברגר

		
גלית גנור

יפית מנחם

		
דוד ברזין

נעמי ברכה

		
ניר מקלר

גולן מרדכי

דן גבאי		

ליאת גוטמן

		
שגיא מריאן

יוסף נחמיה

		
רן גולדשטיין

חוה גולני

		
אריה נחמני

אברהם ניסן

		
ענת לאה גונן

סרגיי גוסליצר

		
חיים נמדר

אילן נסים

ליאת גופרשטיין חביב

סיון גורפינקל

		
אבנר סבאג

חן סבג

		
נירעם ניסים ג'ינו

אלכסנדר גלפנבוים

		
אשר סודמי

ראובן סולומון

		
נטע גמליאל

גלית גנור

		
אורי סייג

יפית בת אל סלע

		
מנחם ישראל גנץ

וצ'סלב גרבר

		
חוסם עזאם

ורד עמוס

		
אילן גרוסמן

חיים גרשון

		
רפי עמנואל

אהרון עסיס

		
דניאל דבש

מוחמד דגש

		
אבישי פדר

מיכאל פל

		
יונתן דוד

דוד דחילקה

		
נעמי פנחסי

מנחם פריד

		
שחר דמתי

אורנה דניאל

		
שני פרייטס

ויצמן פרנסה

		
דרור דניאל

דוד הנס

		
יונתן פרנקו

אורן צופי

		
זיו הרצל

אילן הרשברג

		
אלעד ציוני

אלדד קפח

		
לירון הרשקוביץ

מרדכי וטורי

		
אייל קולמן

נח קופרשטיין

		
אלון וילנצ'יק

מוטי זהבי

		
יונתן קורץ

ערן קורצ'נסקי

		
ענבל טייאר

אלה דובינסקי

		
יהודית קידר

מיכאל קינריס

		
רחל זנד

ליהי חדד

		
עמית קרן

אירית קרן

		
יוסף חזן

יצחק חזן

		
לי ליליה רבין

נירה רהט

		
אליעזר חיימוב

רון חכם

		
רונן רצון

אייל שבו

		
מג'ד חלו

גיל חריף

		
נתן שבע

אמוץ שגב

		
אורית טבק

אסף טטר

		
עופר יואל שדה

אמיר שהרבני

		
אולג טימרמן

דרור טל

		
איתי שוהם

יניב שטרית

		
מירי יולזרי

נתנאל יוסף

		
משה שירה

רחלי שלום

		
חגית ייני

רונן יעקובי

		
אלרן שלום

ירון שם טוב

		
אודי יצחקי

גיל ישראל

		
עמוס שמעונוב

דניאל שמעיה

		
ג'קי ישראל

אבנר כהן

		
חיים שעיה

איתן שפירא

		
עופר כהן

דרור כהן

ליאור שפנר

		
עופר כהן

שי כהן

		
שמעון כהן

ששון כהן
רועי יניב כהן

		
אברהם כהן

ענת כץ

			
חן כהן

ילקוט הפרסומים  ,9074י"ב באלול התש"ף1.9.2020 ,
01/09/20

14:30

תוקפה של הסמכה זו עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31
בדצמבר  )2021וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם.
י"ד בכסלו התש"ף ( 12בדצמבר )2019
(חמ )3-2521
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

8535

הסמכה לאשר שיכון ציבורי
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),
התשכ"ד1964-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א(א) לחוק רישום שיכונים
ציבוריים (הוראת שעה) ,התשכ"ד ,11964-ובהתאם לסעיף
(6א) לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון מס'
 ,)6התש"ע ,22010-אני מסמיך את אטי בן עטר ,3מנהלת אגף
בכיר בעלות ורישום ברשות מקרקעי ישראל ,לאשר כשיכון
ציבורי בניינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה
או שנרכשו על ידה ,אם בנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת
התשנ"ה ( 1בינואר  ,)1995או אם נכללו בתכנית שאושרה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,31965-עד יום י"ב בטבת
התשנ"ט ( 31בדצמבר  )1998ובנייתם החלה בתוך שנתיים
ממועד אישור התכנית כאמור ,במקומו של איברהים טאטור.4

1
2
3
4

מינוי יושב ראש למועצת שירות התעסוקה
לפי חוק שירות התעסוקה ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11א) לחוק שירות התעסוקה,
התשי"ט ,11959-אני ממנה את אבי בן חמו ליושב ראש מועצת
שירות התעסוקה.
כ"ט באב התש"ף ( 19באוגוסט )2020
(חמ -3-300ה)3

1

עמיר פרץ
שר הכלכלה והתעשייה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;32התשע"ב ,עמ' .82

1

אוראל יוסף
דמיטרי סופוניצקי

ולדימיר זקס

זוהר יחיאל

חן שקאלו

ס"ח התשע"א ,עמ' .1057
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שנהב נס מנטש

אלכסנדרה דרוזדובסקי

יאיר רונן חי

אליאור אוחנה

רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

הודעה על הסמכת פקחית  -בית שאן
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה),
התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את עובדת עיריית
בית שאן (להלן  -העירייה) ,פרח שמעון ,לפקחית עירונית שיהיו
נתונות לה הסמכויות לפי סעיף (4א) לחוק ,כולן או חלקן ,לשם
פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחום העירייה.
תוקפה של הסמכה זו מיום חתימתה עד ביטולה או עד
המועד שבו תחדל המוסמכת לכהן בתפקידה ,לפי המוקדם
משניהם.
כ"ח באב התש"ף ( 18באוגוסט )2020
(חמ -3-4343ה)2
ז'קי אלי לוי
ראש עיריית בית שאן
1

ס"ח התשע"א ,עמ' .1057

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת
שעה) ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את עובדי
עיריית תל–אביב-יפו ,ששמותיהם מפורטים להלן לפקחים
עירוניים באגף סל"ע (סיירת לביטחון עירוני) ,שיהיו נתונות להם
הסמכויות לפי סעיף (4א) לחוק ,כולן או חלקן ,לשם פיקוח על
ביצוע חוקי עזר בתחום העירייה האמורה:
אסף כהן נעימי

סתיו כהן

עדי זולטה

ל' באב התש"ף ( 20באוגוסט )2020
(חמ -3-4343ה)2

הודעה על הסמכת מפקחים עירוניים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-

נעמה דניאל

סהר אלי כהן

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד החוק יעמוד בתוקפו וכל
עוד המוסמכים ישמשו בתפקידם.

כ"ג באב התש"ף ( 13באוגוסט )2020
(חמ )3-4498
יעקב ליצמן
שר הבינוי והשיכון
ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;52התש"ע ,עמ' .414
ס"ח התש"ע ,עמ' .414
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
י"פ התשע"ד ,עמ' .3612

יוני טוביץ

משה חנוכייב רפי

1
2

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' מ,276/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6255
התשע"א ,עמ'  ,5096מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור ( 21943להלן  -הפקודה),
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,8760התש"ף ,עמ'  ,5157תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של המועצה האזורית מנשה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,9074י"ב באלול התש"ף1.9.2020 ,
14:30

.2

הודעה לפי סעיף 19

תיאור הקרקע -
גוש
10080

10082

ח"ח

שטח ההפקעה
במ"ר

הייעוד
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,6/1205/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1438
התשכ"ח ,עמ'  ,1095מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה ,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
 ,4212התשנ"ד ,עמ'  ,3224תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של
עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

10

2,118

דרך

11

155

דרך

12

154

דרך

13

154

דרך

14

155

דרך

18

680

דרך

19

351

דרך

20

357

דרך

21

358

דרך

22

628

דרך

37

124

דרך

(חמ )3-4

38

399

דרך

83

1,389

דרך

__________

84

160

דרך

85

160

דרך

86

160

דרך

87

160

דרך

88

160

דרך

89

160

דרך

90

181

דרך

162

136

דרך

172

123

שביל

241

434

דרך

244

1,983

דרך

79

165

דרך

94

103

דרך

124

1,454

דרך

241

שביל

97

909

דרך

128

234

דרך

130

108

דרך

ג' באלול התש"ף ( 23באוגוסט )2020
(חמ )3-4
אילן שדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה

ילקוט הפרסומים  ,9074י"ב באלול התש"ף1.9.2020 ,
01/09/20

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

14:30

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,גוש  ,6377ח"ח  ,7בשטח של
 214מ"ר.
י"ט באב התש"ף ( 9באוגוסט )2020

1
2

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

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

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' פת,407/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,508
התשי"ז ,עמ'  ,198מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה ,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  ,8592התש"ף ,עמ'  ,2398תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' אסף שמחוני ,גוש ,6388
חלקה  499בשלמות; הייעוד :שב"צ.

ה' באדר התש"ף ( 1במרס )2020
(חמ )3-4
__________
1
2

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

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

8537

הודעה לפי סעיף 19

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

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

ביטול רישום אגודות שיתופיות

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,2/1266/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4106
התשנ"ג ,עמ'  ,2460מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה ,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  ,8590התש"ף ,עמ'  ,2373תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' סלור ,גוש  ,6395ח"ח ,17
בשטח של  305מ"ר; הייעוד :דרך.

ה' באדר התש"ף ( 1במרס )2020
רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

(חמ )3-4
__________
1
2

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

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' פת,1252/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2778
התשמ"ב ,עמ'  ,796מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה ,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  ,4212התשנ"ד ,עמ'  ,3222תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,גוש  ,6193ח"ח  ,377בשטח
של  17מ"ר.

כ"ח באב התש"ף ( 18באוגוסט )2020
(חמ )3-4
__________
1
2

( )1הואיל וביום  7.4.2019ניתן צו לפירוק האגודה חנוך
ייצור חלב  -אגודה חקלאית שיתופית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-005179-7וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,8219
התשע"ט ,עמ'  ,10361והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,30.8.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
( )2הואיל וביום  9.12.2019ניתן צו לפירוק האגודה תנופה
קואופרטיב לעבודות עפר וכבישים בחדרה בע"מ ,מס'
אגודה  ,57-000387-1וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,8698התש"ף ,עמ'  ,3933והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,31.8.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
( )3הואיל וביום  15.12.2019ניתן צו לפירוק האגודה כפר קרית
שאול אגודה שיתופית בע"מ ,מס' אגודה ,57-000044-8
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,8587התש"ף ,עמ' ,2342
והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום  ,31.8.2020ניתנת
בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.
י"א באלול התש"ף ( 31באוגוסט )2020
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעה לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע
ת"ע 37241-07-20
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של הנספה מאיר פנחס
והמבקש :מרדכי פנחס ,מרח' שרגא אברהמסון  ,4באר
שבע.
הודעה
להווי ידוע כי המבקש הנ"ל פנה אל בית המשפט ביום כ"ד
בתמוז התש"ף ( 16ביולי  ,)2020בבקשה להצהיר על מותו של
הנספה הנ"ל.
יצחק מאור ,עו"ד
בא כוח המבקש

רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

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

8 538
01/09/20

ילקוט הפרסומים  ,9074י"ב באלול התש"ף1.9.2020 ,
14:30

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
שוימר ייעוץ בינלאומי בע"מ
(ח"פ )51-377924-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.9.2020בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' אלברט
אינשטיין  ,27דירה  ,1חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דרור מאור ,עו"ד ,מפרק

לבדה מתכות בע"מ
(ח"פ )51-464897-1

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות
נמסרת בזה הודעה כי אסיפה שלא מן המניין של בעלי
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס
ביום  ,23.9.2020בשעה  ,12.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
יכל נושה שיש לו תביעה כל שהיא כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
אבו לבדה סמיר ,דירקטור

חי עטייה מסעדות בע"מ
(ח"פ )51-475128-8

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות

לון טניס ישראל בע"מ
(ח"פ )51-418292-2

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות
נמסרת בזה הודעה כי אסיפה שלא מן המניין של בעלי
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס
ביום  ,24.9.2020בשעה  ,11.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה שלא מן המניין של בעלי
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס
ביום  ,23.9.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כל שהיא כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
עמוס מימון ,דירקטור

כל נושה שיש לו תביעה כל שהיא כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

יפתח שחר בע"מ

יגאל קושמר ,דירקטור

(ח"פ )51-452172-3

למאפה הצרפתי איתן בע"מ
(ח"פ )51-485766-3

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות
נמסרת בזה הודעה כי אסיפה שלא מן המניין של בעלי
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס
ביום  ,24.9.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות
נמסרת בזה הודעה כי אסיפה שלא מן המניין של בעלי
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס
ביום  ,23.9.2020בשעה  ,12.30ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כל שהיא כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כל שהיא כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
דוד כהן ,דירקטור

יפתח שחר ,דירקטור

מסיעי חוה בע"מ
(ח"פ )51-358416-9

מ.ד .אופק בניה ויזמות בע"מ

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות

(ח"פ )51-444771-3

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה שלא מן המניין של בעלי
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס
ביום  ,28.9.2020בשעה  ,12.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות
נמסרת בזה הודעה כי אסיפה שלא מן המניין של בעלי
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס
ביום  ,23.9.2020בשעה  ,10.30ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כל שהיא כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כל שהיא כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
שמעון שליקר ,דירקטור

דרור מגרה ,דירקטור

ילקוט הפרסומים  ,9074י"ב באלול התש"ף1.9.2020 ,
01/09/20

14:30

8539

י.א.א.ר .סחר ושיווק בע"מ

אל-שון ארועים בע"מ
(ח"פ )51-484726-8

(ח"פ )51-410334-0

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה שלא מן המניין של בעלי
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס
ביום  ,28.9.2020בשעה  ,11.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה שלא מן המניין של בעלי
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס
ביום  ,23.9.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כל שהיא כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

כל נושה שיש לו תביעה כל שהיא כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.

נועה שטיין ,דירקטורית

עמוס יצחק ,דירקטור

אחים ס.ש .אשקר לבניין ושיפוצים בע"מ
(ח"פ )51-408753-5

אספירה בע"מ

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות

(ח"פ )51-395938-7

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה שלא מן המניין של בעלי
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס
ביום  ,24.9.2020בשעה  ,12.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

הודעה על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כל שהיא כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
שאדי אשקר ,דירקטור

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 342כו לחוק החברות,
התשנ"ט( 1999-להלן  -החוק) ,על זימון אסיפה מיוחדת של
בעלי המניות של החברה אשר תתקיים ברחוב המלאכה  ,6לוד,
במשרד מור וגולד ביום  ,23.9.2020בשעה .10.00
אם לא יהיה מניין חוקי תידחה האסיפה בשבוע בדיוק,
ותתקיים באותו מיקום ובאותה שעה של האסיפה הראשונה.
על סדר היום:

איב אדריכלות ובנייה ( )2014בע"מ

.1

מצבת חובות החברה;

(ח"פ )51-513830-3

.2

למנות את אילן מיכאל סולומון לדירקטור יחיד בחברה
מיום האסיפה ,לצורך פירוק החברה;

נמסרת בזה הודעה כי אסיפה שלא מן המניין של בעלי
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס
ביום  ,23.9.2020בשעה  ,11.00ברח' המלאכה  ,6לוד.

.3

פירוק החברה מרצון ,בהתאם לסעיף 342כד לחוק;

.4

מינוי נאמן ליישום הליכי הפירוק.

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות

אילן מיכאל סולומון ,דירקטור

על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כל שהיא כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
צורדאקאר סחר ,דירקטור

בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תיק פר"ק 17576-01-19
בעניין :פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
שם החברה :גוסטו בע"מ (בפירוק) ,ח"פ .51-082141-6
שם המנהל המיוחד ומענו :עו"ד אמיר פלמר ,מרח' מצדה ,7
מגדל ב.ס.ר  ,4קומה  ,36בני ברק ,טל'  ,03-3730630פקס'
.03-3730650
בהתאם להחלטת בית המשפט מיום  ,26.8.2020ניתנת בזה
הודעה כי על הנושים בדין קדימה של החברה לפנות לחתום
מטה אם תביעת החוב שהגישו טרם הוכרעה; נושה בדין
קדימה אשר לא יפנה לחתום מטה בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו יאבד את זכותו לקבלת דיבידנד כלשהו מקופת
הפירוק.

אבירן גרינברג ,דירקטור

אמיר פלמר ,עו"ד ,מנהל מיוחד

פרמקוליין בע"מ
(ח"פ )51-412513-7

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות
נמסרת בזה הודעה כי אסיפה שלא מן המניין של בעלי
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס
ביום  ,28.9.2020בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצב חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כל שהיא כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
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