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הודעה על הארכת כהונת ראש המטה הכללי
של צה"ל
לפי חוק–יסוד :הצבא
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (3ג) לחוק–יסוד :הצבא,1
לפי המלצת שר הביטחון ובהמשך להחלטת הממשלה מספר
 2252מיום כ"ו באלול התש"ע ( 5בספטמבר  ,)2010החליטה
הממשלה לתקן את החלטתה מספר  ,2325מיום כ"ב בכסלו
התשע"ה ( 14בדצמבר  ,)2014שבמסגרתה מינתה הממשלה את
גדי אייזנקוט לתפקיד ראש המטה הכללי של צה"ל החל מיום
כ"ז בשבט התשע"ה ( 16בפברואר  )2015כך שבמקום סעיף ג'
להחלטה האמורה יבוא:
"ג .תקופת כהונתו של רב אלוף גדי אייזנקוט כראש המטה
הכללי תסתיים ביום כ"ד בטבת התשע"ט ( 1בינואר ".)2019
כ"ג בשבט התשע"ז ( 19בפברואר )2017
(חמ -3-212ה)1
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .154

הודעה על מינוי יושב ראש ועדת השמות הממשלתית
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה למנות מחדש את חבר
ועדת השמות הממשלתית ,פרופסור משה שרון ,1לתפקיד יושב
ראש הוועדה עד מועד סיום כהונתו בוועדה ביום י"ח בחשוון
התש"ף ( 16בנובמבר .)2019
ט' בשבט התשע"ז ( 5בפברואר )2017
(חמ )3-1104
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
 1י"פ התשע"ה ,עמ' .2067

הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
מודיעים בזה ,כי בהמשך להחלטת הממשלה מספר
(2234חק ,)1664/מיום כ"ט בכסלו התשע"ז ( 29בדצמבר )2016
1
ובהתאם לסעיף (6א)( )2לחוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
(להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה להרשות למשנה למנהל
הכללי של משרד האוצר לייצג את הממשלה בכל עסקה
מהעסקאות המפורטות בסעיפים  4ו– 5לחוק ,למעט עסקאות
במקרקעין ,שבתחום הפעולות של רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,עד לסכום של  500,000שקלים חדשים ,יחד עם חשב
בכיר משרד האוצר או סגן חשב משרד האוצר.
כ"ג בשבט התשע"ז ( 19בפברואר )2017
(חמ -3-9ה)1
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"א ,עמ' .52

הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (6א)( )2לחוק נכסי
המדינה ,התשי"א( 11951-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה
להרשות את נושאי המשרות במכון למחקר ביולוגי (להלן -
המכון) ,המפורטים להלן ,לייצג את הממשלה בכל עסקה
1

ס"ח התשי"א ,עמ' .52

6 052

מהעסקאות המפורטות בסעיפים  4ו– 5לחוק ,למעט עסקאות
במקרקעין ,בתחום הפעילות של המכון ותפקידיהם של
המורשים ,עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ,ולחתום בשם
המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:
 .1מנהל המכון יחד עם חשב המכון  -בלא הגבלת סכום;
 .2מנהל כספים ובקרה של המכון יחד עם חשב המכון  -עד
לסכום של  500,000שקלים חדשים;
 .3מנהל כספים ובקרה של המכון יחד עם חשב המכון או
ראש תחום חשבונאות ודיווח  -עד לסכום של 50,000
שקלים חדשים;
 .4מנהל מחלקת רכש ואספקה של המכון יחד עם חשב
המכון או ראש תחום חשבונאות ודיווח  -עד לסכום של
 20,000שקלים חדשים.
ההרשאות הקודמות לנושאי משרות במכון ,שהודעות
עליהן פורסמו  -בטלות.
כ"א באדר התשע"ז ( 19במרס )2017
(חמ -3-9ה)1
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי מדינה ,התשי"א1951-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (6א)( )2לחוק נכסי המדינה,
התשי"א( 11951-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה להרשות את
נושאי המשרות במשטרת ישראל המפורטים להלן ,לייצג את
הממשלה בכל עסקה מהעסקאות המפורטות בסעיפים  4ו– 5לחוק,
למעט עסקאות במקרקעין ,שבתחום הפעילות של משטרת ישראל
ותפקידו של המורשה ,עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום
בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:
 .1המפקח הכללי של המשטרה יחד עם חשב המשטרה או
סגנו  -בלא הגבלת סכום;
 .2סגן המפקח הכללי של המשטרה יחד עם חשב המשטרה
או סגנו  -בלא הגבלת סכום;
 .3ראש אגף משאבי אנוש או ראש אגף לתמיכה לוגיסטית
או ראש אגף מבצעים או ראש אגף התנועה או ראש אגף
חקירות ומודיעין או ראש המינהלה לחברה הערבית
יחד עם חשב המשטרה או סגנו  -עד לסכום של
 2,500,000שקלים חדשים;
או עם ראש מחלקת כספים  -עד לסכום של 400,000
שקלים חדשים;
או עם ראש מדור במחלקת כספים  -עד לסכום של
 200,000שקלים חדשים;
או עם ראש חוליית התקשרויות במחלקת כספים  -עד
לסכום של  100,000שקלים חדשים;
או עם ממלא מקום ראש חוליית התקשרויות במחלקת
כספים  -עד לסכום של  50,000שקלים חדשים;
 .4סגן ראש האגף לתמיכה לוגיסטית יחד עם חשב המשטרה
או סגנו  -עד לסכום של  1,000,000שקלים חדשים;
או עם ראש מחלקת כספים  -עד לסכום של 400,000
שקלים חדשים;
1

ס"ח התשי"א ,עמ' .52

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

יחד עם חשב המשטרה או סגנו או עם ראש מחלקת
כספים או עם ראש מדור במחלקת כספים עד לסכום של
 200,000שקלים חדשים;

או עם ראש מדור במחלקת כספים  -עד לסכום של
 200,000שקלים חדשים;
או עם ראש חוליית התקשרויות במחלקת כספים  -עד
לסכום של  100,000שקלים חדשים;

או עם ראש חוליית התקשרויות במחלקת כספים  -עד
לסכום של  100,000שקלים חדשים;

או עם ממלא מקום ראש חוליית התקשרויות במחלקת
כספים  -עד לסכום של  50,000שקלים חדשים;
.5

נשיא בית הדין למשמעת ,או ראש חטיבת תביעות ,או
סגן ראש המינהלה לחברה הערבית או יועצת המפקח
הכללי לענייני נשים או סגן ראש אגף משאבי אנוש
או סגן ראש אגף מבצעים או סגן ראש אגף התנועה או
ראש חטיבת מבצעים או ראש חטיבת שיטור או סגן
ראש אגף התכנון או סגן ראש אגף חקירות ומודיעין או
סגן מפקד המחוז הצפוני או סגן מפקד מחוז תל אביב
או סגן מפקד מחוז ירושלים או סגן מפקד מחוז מרכז
או סגן מפקד מחוז שומרון ויהודה או סגן מפקד המחוז
הדרומי או סגן מפקד מחוז חוף או סגן מפקד משמר הגבול
או מפקד הימ"מ או ראש מנהל טכנולוגיות או ראש
מחלקת רכישות ומכירות או מפקד המכללה הלאומית
לשוטרים או ראש מחלקת הבינוי יחד עם חשב המשטרה
או סגנו ,או עם ראש מחלקת כספים  -עד לסכום של
 400,000שקלים חדשים;
או עם ראש מדור במחלקת כספים  -עד לסכום של
 200,000שקלים חדשים;
או עם ראש חוליית התקשרויות במחלקת כספים  -עד
לסכום של  100,000שקלים חדשים;
או עם ממלא מקום ראש חוליית התקשרויות במחלקת
כספים  -עד לסכום של  50,000שקלים חדשים;

.6

ראש יחידת ביטחון מידע או ראש יחידה לתכנון לוגיסטי
או ראש יחידת הפיקוח והקשר עם הזכיין או קצין רפואה
ראשי או ראש מחלקת הבטיחות או ראש מחלקת כוח אדם
או ראש מחלקת פרט או רב המשטרה או ראש מחלקת
מדעי ההתנהגות או ראש מחלקת הדרכה וחינוך או
ראש מחלקת התנועה או ראש מחלקת מבצעים וביטחון
פנים או ראש מחלקת סיור או ראש מחלקת חבלה או
מפקד היחידה האווירית או ראש חטיבת אבטחה או
ראש מחלקת האבטחה או ראש קש"ח או עוזר המפקח
הכללי או ראש מחלקת שירותי מטה או ראש מחלקת
אסטרטגיה או ראש מחלקת תחבורה או ראש מחלקת
אספקה או ראש מחלקת שיטור קהילתי או ראש מחלקת
שכר או ראש מחלקת הקשר או ראש מדור ניתוב ובקרה
או דובר המשטרה או סגן ראש מחלקת הדרכה וחינוך
או ראש מחלקת פיתוח אמצעים טכנולוגיים או מדריך
ראשי המכללה הלאומית לשוטרים או ראש מדור תכנון
וניהול משאבים טכנולוגיים או ראש מדור מסחר או ראש
מדור קניות או ראש מדור רכש טכנולוגי או ראש מדור
תחזוקה ורכש או ראש המרכז לפיתוח מנהיגות או ראש
מדור פיקוח במחלקת הבינוי או ראש חטיבת חקירות
או ראש חטיבת מודיעין או ראש חטיבת זיהוי פלילי או
ראש מחלקת איסוף וטכנולוגיה או ראש מדור נכסים
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או עם ממלא מקום ראש חוליית התקשרויות במחלקת
כספים  -עד לסכום של  50,000שקלים חדשים;
הרשאות קודמות לנושאי משרה במשטרת ישראל שהודעות
עליהן פורסמו  -בטלות.
י"ח באדר התשע"ז ( 16במרס )2017
(חמ -3-9ה)1
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חברה במועצת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים
לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה),
התשס"ו2006-
מודיעים בזה ,כי לפי סעיף  12לחוק הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) ,התשס"ו ,12006-החליטה
הממשלה למנות ,על פי הצעת שר התחבורה והבטיחות
בדרכים ,את שירה ארנון ברגמן לחברה במועצת הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים ,נציגת שר הבריאות ,שהיא עובדת
מקרב משרדו ,במקומה של מירי כהן 2אשר כהונתה הסתיימה.
ב' באדר התשע"ז ( 28בפברואר )2017
(חמ -3-3667ה)2
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשס"ו ,עמ' .374
י"פ התש"ע ,עמ' .2936

הודעה על מינוי הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם להוראות לסעיף  21לחוק שירות
המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-והוראות סעיף  19לחוק
הגנת הצרכן ,התשמ"א ,21981-החליטה הממשלה למנות ,לפי
המלצת שר הכלכלה והתעשייה ,את מיכאל אטלן לממונה על
הגנת הצרכן והסחר ההוגן במשרד הכלכלה והתעשייה.
תוקף המינוי לשש שנים ,בלא הארכה ,מיום ו' בניסן
התשע"ז ( 2באפריל .)2017
ז' בניסן התשע"ז ( 3באפריל )2017
(חמ )3-1441
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
__________
1

ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

2

ס"ח התשמ"א ,עמ'  ;248התשס"ו ,עמ' .320
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מינוי ממלאת מקום נציגת שרת המשפטים במועצה
הארצית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ב)( )2ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את שמרית גולן ,לממלאת
מקום נציגתי 2במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.
תוקף המינוי לחמש שנים ,וכל עוד המתמנה משמשת
במשרתה הנוכחית במשרד המשפטים.
כ"ד באדר התשע"ז ( 22במרס )2017
(חמ -3-7ה)1
1
2

מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ולפי סעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,31984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון,
אני ממנה את רחל גרינברג ,שופטת בקצבה של בית משפט שלום,
ליושבת ראש ועדת עררים לפי החוק ,במחוז תל אביב.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ד בטבת התשע"ז ( 12בינואר )2017
(חמ -3-100ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
2
3

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשל"ו ,עמ'  ,253התש"ן ,עמ' .168
י"פ התשע"ד ,עמ' .4502

תיקון הודעה על הסמכה
לפי פקודת הראיות [נוסח חדש] ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב)( )6לפקודת הראיות [נוסח
2
חדש] ,התשל"א ,11971-אני מתקנת את ההודעה על ההסמכה
כך שאחרי "בבתי דין רבניים" יבוא "וסגניהם".

מינוי חברים לוועדות ערר
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז ,1957-ולפי חוק בתי
דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,ולפי סעיף  5לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את הרשומים מטה,
לחברים בוועדות ערר לפי החוק ,במחוז חיפה ,כמפורט להלן:
אלכסנדר קורת - 3רופא מוסמך
מיכאל דויטש - 4רופא מוסמך.

י"ג בשבט התשע"ז ( 9בפברואר )2017
(חמ -3-220ה)1
1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,18עמ' .421
י"פ התשס"ה ,עמ' .854

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ו בטבת התשע"ז ( 24בינואר )2017
(חמ -3-100ה)1
1

מינוי יושבת ראש ועדת עררים
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז ,1957-ולפי חוק בתי
דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,לפי סעיף (5א) ו–(ב) לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ולפי סעיף 10א(ה) לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,31984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה את דרורה בית אור ,שופטת עמיתה של בית
משפט שלום ,ליושבת ראש ועדת ערר לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ז בטבת התשע"ז ( 25בינואר )2017
(חמ -3-100ה)1
1
2
3

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;163התשל"ח ,עמ' .212
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ד ,עמ' .326

2
3
4

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז ,1957-ולפי חוק בתי
דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,ולפי סעיף  5לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את גדעון ורדי ,רופא
מוסמך ,לחבר בוועדת ערר לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ג בטבת התשע"ז ( 11בינואר )2017
(חמ -3-100ה)1
1

מינוי יושבת ראש ועדת עררים

בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,לפי סעיף (5א) ו–(ב) לחוק בתי דין
1

ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;163התשל"ח ,עמ' .212

6 054

אילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;163התשל"ח ,עמ' .212
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשס"ט ,עמ' .2108
י"פ התשע"ד ,עמ' .6815

מינוי חבר לוועדת ערר

2

לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז ,1957-ולפי חוק בתי
דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;163התשל"ח ,עמ' .212
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי יושב ראש לוועדת ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י( 11950-להלן  -החוק) ,לפי
1

ס"ח התש"י ,עמ' .162

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

סעיף (5א) ו–(ב) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ולפי
סעיף 10א(ה) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד,31984-
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני מאריכה 4את מינויו
של חיים חדש ,שופט עמית של בית משפט השלום ,ליושב ראש
ועדת ערעור לפי החוק ,במחוז מרכז.
תוקף המינוי לשנה אחת ,מיום ד' באייר התשע"ז (30
באפריל .)2017
המינוי יינתן לתיקים שהשופט החל בשמיעתם.
כ"ז בטבת התשע"ז ( 25בינואר )2017
(חמ -3-321ה)3
איילת שקד
שרת המשפטים
2
3
4

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ד ,עמ' .326
י"פ התשע"ד ,עמ' .6678

חידוש מינוי יושבת ראש מועצת שמאי מקרקעין
לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2א)( )2ו–(()2ג) לחוק שמאי
מקרקעין ,התשס"א ,12001-אני מחדשת את מינויה של נעמי
זמרת ,2עובדת המדינה הכשירה להתמנות לשופטת בית משפט
מחוזי ,לחברה ויושבת ראש מועצת שמאי מקרקעין.
תוקף המינוי עד יום ו' בסיוון התשע"ז ( 31במאי .)2017
כ"ב בניסן התשע"ז ( 18באפריל )2017
(חמ -3-972ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .436
י"פ התשע"ד ,עמ' .4670

מינוי רשמת הוצאה לפועל
מינוי יושבת ראש לוועדת ערעור

לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים ,אני ממנה
בזה את דקלה קליין יונה לרשמת הוצאה לפועל ,מיום ה' באייר
התשע"ז ( 1במאי .)2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י( 11950-להלן  -החוק) ,לפי
סעיף (5א) ו–(ב) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ולפי
סעיף 10א(ה) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד,31984-
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני מאריכה 4את מינויה
של טהר שחף ,שופטת עמיתה של בית משפט השלום ,ליושבת
ראש ועדת ערעור לפי החוק ,במחוז דרום.

ו' בניסן התשע"ז ( 2באפריל )2017
(חמ -3-1121ה)1

1

תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום ט"ז בטבת התשע"ז (14
בינואר .)2017

איילת שקד
שרת המשפטים
2
3
4

מינוי רשם הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

י"א בטבת התשע"ז ( 9בינואר )2017
(חמ -3-321ה)3
1

ס"ח התש"י ,עמ' .162
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ד ,עמ' .326
י"פ התשע"ד ,עמ' .6092

חידוש מינוי יושבת ראש מועצת שמאי מקרקעין

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים ,אני
ממנה בזה את קייס כראמה לרשם הוצאה לפועל ,מיום ל' בניסן
התשע"ז ( 26באפריל .)2017
ו' בניסן התשע"ז ( 2באפריל )2017
(חמ -3-1121ה)1

1

לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2א)( )2ו–(()2ג) לחוק שמאי
מקרקעין ,התשס"א ,12001-אני מחדשת את מינויה של נעמי
זמרת ,2עובדת המדינה הכשירה להתמנות לשופטת בית משפט
מחוזי ,לחברה ויושבת ראש מועצת שמאי מקרקעין.
תוקף המינוי עד יום ד' בניסן התשע"ז ( 31במרס .)2017
ב' באדר התשע"ז ( 28בפברואר )2017
(חמ -3-972ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930

ס"ח התשס"א ,עמ' .436
י"פ התשע"ד ,עמ' .4670

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930

מינוי רשמת הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים ,אני
ממנה בזה את מרים ביטון לרשמת הוצאה לפועל ,מיום ל' בניסן
התשע"ז ( 26באפריל .)2017
ו' בניסן התשע"ז ( 2באפריל )2017
(חמ -3-1121ה)1

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930

6055

מינוי רשמת הוצאה לפועל
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

החברה שלהלן אושרה כצד שלישי מוכר הזכאי לתשלום לפי
סעיף 7ב לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז:21967-
פלאפון תקשורת בע"מ ,ח"פ.51-107657-2 :

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים ,אני ממנה
בזה את ענת אסידו תורג'מן לרשמת הוצאה לפועל ,מיום כ"ג
בשבט התשע"ז ( 19בפברואר .)2017

זכאותו של צד שלישי מוכר לתשלום תחל  30ימים מיום
פרסום הודעה זו ברשומות ובאתר האינטרנט של מערכת
ההוצאה לפועל.

י"ג בשבט התשע"ז ( 9בפברואר )2017
(חמ -3-1121ה)1

ב' באדר התשע"ז ( 28בפברואר )2017
(חמ -3-88ה)1

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930

2

מינוי ממלא מקום לנציג שר החקלאות ופיתוח הכפר
בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל
ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשנ"ד ,עמ'  ;284התשס"ט ,עמ' .42

הודעה על מינוי מפקחים

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1986-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א(א)( )9ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה בזה את רענן אמויאל
לממלא מקום נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,2וזאת כל עוד הוא משמש
בתפקיד כעובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו ,11986-מיניתי את עובדי עיריית רמת
גן המפורטים להלן ,שקיבלו הכשרה למילוי תפקידם לעניין
העבירות המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות
(קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים) ,התשס"ו,22007-
למפקחים בתחום המועצה:

כ"ז באדר התשע"ז ( 23במרס )2017
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ'  ;212התש"ן ,עמ' .168
 2י"פ התש"ע ,עמ' .1831

מינוי נציגת שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומה
בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

המינוי הקודם  -בטל.2
כ"ב באדר התשע"ז ( 20במרס )2017
(חמ -3-7ה)1
1
2

יואב גלנט
שר הבינוי והשיכון
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התש"ן ,עמ'  ;168התשע"ה ,עמ' .212
י"פ התשע"ג ,עמ' .7254

		
אברהם ירקוני

1
2

מוטי לנדאו
ראש המועצה המקומית סביון
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד
היילוד) ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (20ג) לחוק הסכמים לנשיאת
עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) ,התשנ"ו( 11996-להלן
 החוק) ,אני ממנה את דניאלה אלנתן ,מספר רישום,17096 :לעובדת סוציאלית באזור חיפה והצפון ,לעניין החוק האמור.
י"ח בטבת התשע"ז ( 16בינואר )2017
(חמ -3-2769ה)1

הודעה על אישור צד שלישי מוכר הזכאי לתשלום
לעניין סעיף 7ב לחוק
לפי תקנות ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות),
התשכ"ח1968-

		
אסתר עמוס

מוטי דהן
יעקב פדידה

א' בניסן התשע"ז ( 28במרס )2017
(חמ )3-1923

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )3(2לתוספת הראשונה לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ולפי סעיף 48א לחוק האמור,
אני ממנה את ורד סולומון ממן לנציגתי בוועדה לשמירה על
קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ואת שולמית גרטל ,אסתי
כהן-ליס ,אינה טבק ,אילן טייכמן ,מלכה שניאור וחיים ליברמן
לממלאי מקומה.

		
ד"ר שי מלמן

ד"ר רון ליפמן

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;176התשע"א ,עמ' .84

אני מודיע בזה ,בתוקף סמכותי לפי תקנה 4א 1לתקנות
ההוצאה לפועל (אגרות שכר והוצאות) ,התשכ"ח ,11968-כי
1

ק"ת התשכ"ח ,עמ'  ;2132התשס"ט ,עמ' .1236
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ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
גוש
17414

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
פרויקט :דרך מספר  ,73צומת אזור תעשייה מגדל העמק
.1

מכוח ההרשאה שניתנה לנתיבי ישראל  -החברה הלאומית
לתשתיות תחבורה בע"מ ,שהודעה עליה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7363התשע"ז ,עמ'  ,207ולפי סעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 1943 ,להלן  -הפקודה),
אני מודיע כי הזכויות במקרקעין המתוארים בסעיף  2להלן,
שביחס אליהם פורסמו הודעות ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7363התשע"ז ,עמ'  ,206יהיו
לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

56

גוש
17197

חלקות
16

17198

8

17295

1

17340

1

17341

17378

66

755

67

228

י' בניסן התשע"ז ( 4באפריל )2017
(חמ )3-4
מוקי ויקטור
מנהל אגף מקרקעין
נתיבי ישראל
החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ

הודעה לפי סעיף 19

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן ,המזוהה כגושים
והחלקות האלה:

סך הכול שטח
בתחום
שם יישוב
ההכרזה במ"ר
המועצה האזורית
66
עמק יזרעאל
המועצה האזורית
5,892
עמק יזרעאל
מגדל העמק,
7,581
המועצה האזורית
עמק יזרעאל
מגדל העמק
1,264

חלקות
42

סך הכול שטח
בתחום
שם יישוב
ההכרזה במ"ר
המועצה האזורית
3,633
עמק יזרעאל
825

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' חד/821/ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6368
התשע"ב ,עמ'  ,2298מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חדרה בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7433התשע"ז ,עמ'  ,2664תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית חדרה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

3

10

5

12,010

6

2,644

ו' בניסן התשע"ז ( 2באפריל )2017

7

112

(חמ )3-4

8

269

2

2,134

3

1,423

4

795

5

6,727

7

844

8

810

3

413

6

574

חטיבת קרקע בחדרה ,המזוהה כגוש  ,10042חלקה 470
בשלמות; ייעוד הקרקע :שצ"פ.

מגדל העמק,
המועצה האזורית
עמק יזרעאל

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חדרה

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
מגדל העמק,
המועצה האזורית
עמק יזרעאל

 1ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ממ950/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

6057

הפרסומים  ,3317התשמ"ו ,עמ'  ,1656מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה גבעת שמואל (להלן  -הוועדה)
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות הבעלות בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7062התשע"ה ,עמ'  ,6674תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית גבעת שמואל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

גוש

חלקי חלקה

6502

145-143

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בגבעת שמואל ,המזוהה כגוש  ,6392ח"ח ,6
בשטח של כ– 325מ"ר המיועדת לשטח לבנייני ציבור.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
ה' באלול התשע"ו ( 8בספטמבר )2016
(חמ )3-4
יוסי ברודני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל

__________

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' יד1170/
 יהוד-מונוסון ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוטהפרסומים  ,2611התש"ם ,עמ'  ,1215מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7146התשע"ו ,עמ'  ,1183תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית יהוד-מונוסון מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

גוש

חלקי חלקה

6502

116-109 ,89-48
124-118
225

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

6 058

שביל

217 ,216 ,174

דרך

219

שביל

220

דרך

310 ,309

שביל

311

שצ"פ ,דרך

312

שב"צ ,דרך

316

שביל

6503

89

6504

75-71 ,69-49

שביל

6695

141 ,140

דרך

143 ,142

שביל

,177 ,146 ,144
179

דרך
שצ"פ

239 ,62

6697

6800
(לשעבר
גוש )6697

110

שביל

111

שצ"פ

81

דרך

85

שצ"פ ,דרך

87

שביל

78-75

דרך

ח' בניסן התשע"ז ( 4באפריל )2017
(חמ )3-4
יעלה מקליס
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,המזוהה כ-
חלקה
בשלמותה

ייעוד

דרך

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19

חלקה
בשלמותה

ייעוד
שביל

136 ,134
139 ,138

דרך

140

שב"צ ,שביל

141

שביל

142

דרך

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ממ,865/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,1782התשל"ב ,עמ'  ,481מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7318התשע"ו ,עמ'  ,8942תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית יהוד-מונוסון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -

כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7279התשע"ו ,עמ'  ,7595תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית יהוד-מונוסון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
.2

חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,המזוהה כגוש  ,6694ח"ח .144
י"א בשבט התשע"ז ( 7בפברואר )2017
(חמ )3-4
יעלה מקליס
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,המזוהה כגוש  ,6711ח"ח
( 548 ,276 ,274 ,217 ,215 ,213לשעבר ח"ח  14בגוש ;)6727
הייעוד :דרך.

ב' בניסן התשע"ז ( 29במרס )2017
(חמ )3-4
יעלה מקליס
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

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' יד,6185/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5831
התשס"ח ,עמ'  ,3908מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7279התשע"ו ,עמ'  ,7594תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית יהוד-מונוסון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,המזוהה כגוש  ,6503ח"ח ,31
( 89 ,33 ,32לשעבר ח"ח  29בגוש ( 91 ,)6503לשעבר ח"ח 30
בגוש ( 100 ,)6503לשעבר ח"ח  71בגוש  ;)6503מגרש 1033
בהתאם לתשריט התכנית; הייעוד :שצ"פ.

ב' בניסן התשע"ז ( 29במרס )2017
(חמ )3-4
__________

יעלה מקליס
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ממ,1125/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2555
התשל"ט ,עמ'  ,1944מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

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' ממ,1/934/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,2760התשמ"ב ,עמ'  ,165מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון בהתאם לסעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה),
כי זכות הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7374התשע"ז ,עמ'  ,568תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית יהוד-מונוסון מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע ביהוד-מונוסון ,המזוהה כגוש  ,6685חלקות
 193-191בשלמות (לשעבר ח"ח  98 ,32 ,31 ,26בגוש ;)6685
הייעוד :שב"צ ,שביל.

ב' בניסן התשע"ז ( 29במרס )2017
(חמ )3-4
__________

יעלה מקליס
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה יהוד-מונוסון

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,57/1268/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,5076
התשס"ב ,עמ'  ,2424מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

6059

(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7437התשע"ז ,עמ'  ,3029תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.
.2

ולבנייה פתח תקווה בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7444התשע"ז ,עמ'  ,3346תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רחוב הרב פינטו ,גוש ,6355
ח"ח  ,9בשטח של  2,332מ"ר; הייעוד :שב"צ.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רחוב שבט יששכר ,גוש ,6320
חלקה  115בשלמות ,בשטח של  1,148מ"ר; הייעוד :שב"צ.

ז' בניסן התשע"ז ( 3באפריל )2017

כ"ב בניסן התשע"ז ( 18באפריל )2017

(חמ )3-4
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

__________

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

(חמ )3-4
__________

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19

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,5/1204/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1080
התשכ"ד ,עמ'  ,1060מצהירה 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 ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,6225התשע"א ,עמ'  ,3774תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רחוב מוהליבר ,המזוהה כגוש
 ,6380חלקה  ,77ששטחה  3,608מ"ר לשב"צ  1,343 +מ"ר;
הייעוד :דרך.

ב' בניסן התשע"ז (  29במרס )2017
(חמ )3-4
__________

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,2/1255/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2823
התשמ"ב ,עמ'  ,2088מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

6 060

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

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,5/1233/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2634
התש"ם ,עמ'  ,1855ותכנית מס' פת ,48/1233/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7043התשע"ה,
עמ'  ,5978מצהירה 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 ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,7444התשע"ז ,עמ'  ,3346תהיה לקניינה הגמור
והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רחוב ז'בוטינסקי ,גוש ,6393
ח"ח  ,14בשטח של  9,401מ"ר; הייעוד :דרך.

כ"ב בניסן התשע"ז ( 18באפריל )2017
(חמ )3-4
__________

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

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

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

פת ,59/1255/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,5960התשס"ט ,עמ'  ,4186מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7444התשע"ז ,עמ'  ,3346תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

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' זמ,72/598/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3797
התש"ן ,עמ'  ,3814מצהירה בזה הוועדה המרחבית לתכנון
ולבנייה זמורה בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7411התשע"ז ,עמ'  ,1914תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גן יבנה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רחוב חנה רובינא ,גוש ,6321
ח"ח  ,108בשטח של  576מ"ר; הייעוד :שצ"פ.
בילקוט הפרסומים  ,6324התשע"ב ,עמ'  ,824פורסמה
הודעה בדבר הפקעה לפי סעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,בהתאם לתכנית מס'
פת ,59/1255/ובילקוט הפרסומים  ,7024התשע"ה ,עמ'
 ,4857פורסמה הודעה בדבר הפקעה לפי סעיף  19לפקודת
הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,בהתאם לתכנית
מס' במ8/1255/א; ההפקעה המתוארת לעיל מהווה
השלמה של הפקעת החלקה בשלמות.

חטיבת קרקע בגן יבנה ,המזוהה כגוש  ,557חלקה ;206
הייעוד :מרכז אזרחי ודרך.
כ"ב בניסן התשע"ז ( 18באפריל )2017
(חמ )3-4

כ"ב בניסן התשע"ז ( 18באפריל )2017
(חמ )3-4
איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

__________

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

רון מוסקוביץ
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה זמורה

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'
פת ,15/1232/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4086התשנ"ג ,עמ'  ,1775מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן -
הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן,
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו–7
לפקודה בילקוט הפרסומים  ,4638התשנ"ח ,עמ'  ,3356תהיה
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בשוהם ,כמפורט להלן:

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,גוש  ,6355ח"ח  ,3בשטח של
 548מ"ר; הייעוד :דרך.
כ"ד בניסן התשע"ז ( 20באפריל )2017
(חמ )3-4
__________

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' תמ"ל,1007/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,7299
התשע"ו ,עמ'  ,8453מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שוהם בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות
(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות
הבעלות בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה
בילקוט הפרסומים  ,7437התשע"ז ,עמ'  ,3030תהיה לקניינה
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית שוהם מיום פרסום
הודעה זו ברשומות.

איציק ברורמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

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

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

חלקה
בשלמות

ח"ח

ייעוד

מגרש

גוש

מבנים
ומוסדות
ציבור

400

4964

38 ,29 ,28

401

4964

29

402

4964

29

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6061

חלקה
בשלמות

ייעוד

מגרש

גוש

מבנים
ומוסדות
ציבור

403

4964

29

404

4964

29

405

4964

38

406

4964

38

407

4964

38

408

4964

38

409

4964

38

410

4964

38

411

4964

38

ספורט
ונופש

412

4964

38 ,28

נחל/תעלה/
מאגר מים

413

4964

38

414

4964

38

שצ"פ

415

4964

38

670

4964

45 ,38

671

4964

45 ,38 ,28

5909

65 ,61

672

4964

38

673

5909

64 ,63

674

4964

,29 ,28 ,16
43 ,38

5909

65 ,61

675

6 062

ח"ח

4964

41

16

5909

61

676

4964

43 ,16

677

4964

43 ,16

678

4964

43 ,29 ,16

679

4964

43 ,16

680

4964

38

681

4964

38

682

4964

38

683

4964

38

684

4964

38

685

4964

38 ,29 ,28

686

4964

29

687

4964

38

688

4964

38

חלקה
בשלמות

ייעוד

מגרש

גוש

שצ"פ

689

4964

,38 ,29 ,28
43

691

5909

61

692

5909

61

6859

156

693

4965

33

701

4964

38

690

4964

38

740

4964

28 ,38

741

4964

29

5909

65 ,61

742

דרך
מאושרת
דרך
מוצעת

דרך ו/או
טיפול נופי

חניון

4964

41

ח"ח

16

5909

61

743

4964

43 ,16

820

4965

41 ,40

4964

42 ,16

4964

,29 ,28 ,16
45 ,43 ,38

5909

64

830

831

5909

61

832

4965

36 ,33

850

4964

29

851

4964

38

852

4964

38

853

4964

29

854

4964

41

5909

61

855

5909

61

856

4965

857

4965

33

858

4965

36 ,33

859

4965

33

870

4964

29

871

4964

38

872

4964

38

873

4964

38

24

36 ,33

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

ייעוד

מגרש

גוש

חניון

874

4964

חלקה
בשלמות

ח"ח
38

ו' בניסן התשע"ז ( 2באפריל )2017
(חמ )3-2

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,בניין עיריית
אשדוד ,הקרייה ,רח' הגדוד העברי ,אשדוד ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ב באדר התשע"ז ( 20במרס )2017
(חמ )3-4
יחיאל לסרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד

גיל ליבנה
ממלא מקום יושב ראש הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה שוהם

הודעה לפי סעיף 19

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'
( 27/102/03/3להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2318התשל"ז ,עמ' ,1299
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7421התשע"ז ,עמ'  ,1600תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית אשדוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

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'
( 111/101/02/3להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה
פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5735התשס"ח ,עמ' ,479
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד
בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע
המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה
ברשומות לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7362התשע"ז ,עמ'  ,166תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית אשדוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באשדוד ,רובע א ,המזוהה כגוש  ,2077חלקה
 ;112מגרש  ;260הייעוד :דרך ,חניה.

חטיבת קרקע באשדוד ,רובע א -
ייעוד

לשעבר
גוש/חלקה

2061

68

דרך

גוש  ,2061ח"ח 1

2061

94

דרך

גוש  ,2061ח"ח 1

דרך

גוש  ,2061ח"ח 1

דרך

גוש  ,2061ח"ח 1

גוש

חלקה
בשלמות

2061

ח"ח

145

2077

173

2086

16

גוש  ,2061ח"ח 1

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,בניין עיריית
אשדוד ,הקרייה ,רח' הגדוד העברי ,אשדוד ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ב באדר התשע"ז ( 20במרס )2017
(חמ )3-4
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
2

יחיאל לסרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

2086

52

חניה

גוש  ,2068ח"ח 1

2086

62

חניה

גוש  ,2068ח"ח 1

2088

88

דרך

גוש  ,2076ח"ח 2

הודעה לפי סעיף 19

2088

114

דרך

גוש  ,2076ח"ח 2

2088

136

דרך

גוש  ,2061ח"ח ,1
גוש  ,2068ח"ח 1

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

2088

137

דרך

גוש  ,2061ח"ח ,1
גוש  ,2068ח"ח 1

2088

138

דרך

גוש  ,2061ח"ח ,1
גוש  ,2068ח"ח 1

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

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' /3מק2005/
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4570התשנ"ז ,עמ'  ,5702מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד (להלן  -הוועדה) בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

6063

 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7421התשע"ז ,עמ' ,1599
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אשדוד מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באשדוד ,רובע ח' ,גוש - 2188
ח"ח

ייעוד

מגרש

דרך

47
47

שצ"פ

565

50

דרך

53

דרך

53

שצ"פ

566

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,בניין עיריית
אשדוד ,הקרייה ,רח' הגדוד העברי ,אשדוד ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ב באדר התשע"ז ( 20במרס )2017
(חמ )3-4
יחיאל לסרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד

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' 3/65/25
(להלן  -התכנית) ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4898התש"ס ,עמ'  ,4112מצהירה בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אשדוד (להלן  -הוועדה) בהתאם
2
לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,
(להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף
 2להלן ,שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים
 5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,7421התשע"ז ,עמ' ,1599
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אשדוד מיום
פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באשדוד ,רובע י' ,המזוהה כגוש  ,2399חלקה
( 29לשעבר גוש  ,2021ח"ח  ;)1הייעוד :דרך משולבת.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,בניין עיריית
אשדוד ,הקרייה ,רח' הגדוד העברי ,אשדוד ,וכל מעוניין רשאי
לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ב באדר התשע"ז ( 20במרס )2017
(חמ )3-4
__________

יחיאל לסרי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אשדוד

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

6 064

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 7193-04-17
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת מכללה חרדית  -ירושלים ,ע"ר
,58-036471-9
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.6.2017בשעה .9.00
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 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
.4.6.2017
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .4.6.2017
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית משפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 3945-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.ה.ג עידן הקבלנות והבנייה בע"מ,
ח"פ  ,51-312808-2מרח' משה אביב  ,4אור יהודה  ,6037126או
ת"ד  ,6769רמת גן ,5216701
והמבקש :נאפע אבו זיינה ,מאוסרין שבשטחי הרשות
הפלסטינית ,ע"י ב"כ עו"ד חלף מוחמד ,רישיון מס'  ,49755מרח'
בשביס זינגר  ,30פתח תקווה  ,49779טל'  ,03-9210387פקס'
.03-9247268
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.7.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים לפני
מועד הדיון.

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חלף מוחמד ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית משפט המחוזי בחיפה
פש"ר 3289-02-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מתפרת אמ.בי.זד כפר תמרה ()1989
בע"מ ,ח"פ ,51-135224-7
והמבקשת :שמא סבאא ,ע"י ב"כ עו"ד עמירם חיים ,מת"ד
 ,3176חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.9.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.00
ביום .1.9.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עמירם חיים ,עו"ד
בא כוח המבקשת

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 42218-03-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אלקטרו שופ בע"מ ,ח"פ ,51-272695-1
והמבקשת :דינה בלומברג ,ע"י ב"כ עו"ד יעקב שניטמן ,מרח'
טשרניחובסקי  ,35בניין "אסטרה" חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.3.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 18.6.2017בשעה .9.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .1.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעקב שניטמן ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 11253-04-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 31916-03-17

ובעניין פירוק חברת מ.ל פתרונות זיווד בע"מ ,ח"פ
 ,51-494161-6מרח' בעלי המלאכה  ,1קריית ביאליק,

ובעניין פירוק חברת פרונט טופ יזמות בע"מ ,ח"פ
,51-451589-9

והמבקשת :מ.ל מבלטים בע"מ ,ח"פ  ,51-107531-9ע"י ב"כ
עו"ד אהד בתרון ,מרח' הברזל  ,3תל אביב .6971005

והמבקש :עו"ד ליאור מזור ,המפרק הזמני של החברה ,מרח'
שיבת ציון  ,21חיפה .3309111

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 10.7.2017בשעה .9.00

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

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.3.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.7.2017בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.1.7.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .1.7.2017
ליאור מזור ,עו"ד
המפרק הזמני

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00
ביום .3.7.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .26.6.2017
אהד בתרון ,עו"ד
בא כוח המבקשת

6065

בבית משפט המחוזי בחיפה

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 27438-04-17

פר"ק 21003-05-17

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

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

ובעניין פירוק חברת מודם השקעות בע"מ ,ח"פ ,51-180452-8

ובעניין פירוק חברת חדשות שלנו בע"מ ,ח"פ ,51-404530-1

והמבקשת :חברת אורמקס בע"מ ,ח"פ  ,51-352515-4ע"י
ב"כ עו"ד אליהו עמר ו/או מי מטעמו ,מרח' הלל יפה  ,11חדרה.

והמבקשת :רבקה בונפד ,ע"י ב"כ עו"ד אסנת זיו ,מעמותת
איתך מעכי  -משפטניות למען צדק חברתי ,מרח' אחוזת בית ,3
תל אביב.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 4.7.2017בשעה .10.45
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .25.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אליהו עמר ,עו"ד
בא כוח המבקשת

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 13.7.2017בשעה .11.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 11.00
ביום .3.7.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אסנת זיו ,עו"ד
באת כוח המבקשת

בבית משפט המחוזי בחיפה
פר"ק 20515-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מייזם נכסים ואחזקות גולץ בע"מ,
ח"פ ,51-480396-4
והמבקש :עו"ד ליאור מזור ,המפרק הזמני של החברה ,מרח'
שיבת ציון  ,21חיפה .3309111
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 24.9.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.21.9.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .21.9.2017
ליאור מזור ,עו"ד
המפרק הזמני

6 066

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 24130-01-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת טיטאטו בע"מ ,ח"פ ,51-489056-5
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ אורון שוורץ ו/או יוגב
נרקיס ו/או אופירה סמבל ו/או רותם ניר ,ממשרד עורכי דין
שוורץ נרקיס ,רח' ברקוביץ'  ,4מגדל המוזאון ,קומה  ,18תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.1.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.6.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .4.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אופירה סמבל ,עו"ד
באת כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

בבית משפט המחוזי מרכז

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 17734-04-17

פר"ק 30439-04-17

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

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

ובעניין פירוק חברת מסגרית ישראל אפל בע"מ ,ח"פ
,51-093370-8

ובעניין פירוק חברת מאור-מיכל שרותי הנדסה בע"מ ,ח"פ
 ,51-283349-2מרינתיה  ,107ת"ד  ,106מיקוד ,73165

והמבקשים :יעקב יחזקאל ,מנשה עפגן וששון קעטבי ,ע"י
ב"כ עו"ד צבי עצמון ,מרח' דרך אבא הלל  ,7רמת גן .5252204

והמבקש :חסן בסול ,ע"י ב"כ עו"ד פבל מורוז ,רישיון מס'
 ,18651רחל עדן ו/או יפעת קריכלי ו/או יוליה סניגיר ו/או
אלכסנדר וייסו ו/או רועי שפריר ,מרח' סחרוב  ,22ראשון לציון
 ,75707טל'  ,03-9412222פקס' .03-9412202

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 26.6.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידים לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .19.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .12.6.2017

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 4.7.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  13.30ביום
.26.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
פבל מורוז ,עו"ד
בא כוח המבקש

צבי עצמון ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית משפט המחוזי מרכז

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 18699-04-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ .דייגו בע"מ ,ח"פ ,51-403264-8
והמבקש :יוהנס גברימידהאן ,ע"י ב"כ עו"ד אהרן הלוי,
מרח' הרב קוק  ,8ירושלים .9422608
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 27.6.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .13.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .13.6.2017
אהרן הלוי ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

פר"ק 33005-04-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אמיליה א.ח .בראסרי בע"מ ,ח"פ
,51-489239-7
והמבקש ,4628/132062 ANDA BERHAN SAMIEL :ע"י
ב"כ עו"ד חן דיין שלום ,מרח' י"ל פרץ  ,8תל אביב .6685308
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 5.7.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.10.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חן דיין שלום ,עו"ד
בא כוח המבקש
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בבית משפט המחוזי מרכז

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 46914-04-17

פר"ק 46979-04-17

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

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

ובעניין פירוק חברת ש.כ .מאגרי אנוש אבשלום בע"מ ,ח"פ
,51-475762-4

ובעניין פירוק חברת ,CHINABUY GROUP LIMITED
חברת חוץ שמספרה בהונג קונג ,1830207

והמבקש :דוד שון ,ע"י ב"כ עו"ד חן דיין שלום ,מרח' י"ל פרץ
 ,8תל אביב .6685308

והמבקשות .1 :נענע  10בע"מ ,ח"פ  .2 .51-391086-9ערוץ
 10החדש בע"מ ,ח"פ  ,51-302476-0ע"י ב"כ ממשרד פישר בכר
חן וול אוריון ושות' ,עורכי דין ,רח' דניאל פריש  ,3תל אביב
 ,6473104טל'  ,03-6941300פקס' .03-66914746

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 9.7.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.10.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חן דיין שלום ,עו"ד
בא כוח המבקש

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.3.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.6.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00
ביום .12.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .5.6.2017

בבית משפט המחוזי מרכז

נועם מולה ,עו"ד
בא כוח המבקשות

פר"ק 46810-04-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת צ'יינה ביי ישראל בע"מ ,ח"פ
,51-552954-3
והמבקשות .1 :נענע  10בע"מ ,ח"פ  .2 .51-391086-9ערוץ
 10החדש בע"מ ,ח"פ  ,51-302476-0ע"י ב"כ ממשרד פישר בכר
חן וול אוריון ושות' ,עורכי דין ,רח' דניאל פריש  ,3תל אביב
 ,6473104טל'  ,03-6941300פקס' .03-66914746
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.3.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 19.6.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00
ביום .12.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .5.6.2017
נועם מולה ,עו"ד
בא כוח המבקשות
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בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 47958-03-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רהיטי יניב לחיאני בע"מ ,ח"פ
,51-318622-1
והמבקשת :עיריית ראשון לציון ,ע"י ב"כ עו"ד הלל קרונפלד
ו/או עדי קרונפלד ו/או קרן כהן חלפון ,מבניין  ,UMIרח' משה לוי
 ,11ראשון לציון  ,7565828טל'  ,03-6132710פקס' .077-4448787
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.3.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 20.6.2017בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00
ביום .5.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עדי קרונפלד ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 12823-04-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ברברוסה בעמק בע"מ ,ח"פ ,51-409274-1
והמבקשים :חאלד סיף ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד אלכס וייג ,מרח'
קדיש לוז  ,11קריית מוצקין .2613302
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.4.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.6.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00
ביום .1.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלכס וייג ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 7028-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חגדור שרותים פיננסיים בע"מ ,ח"פ
,51-253564-2
והמבקש :דוד קנטור ,ע"י ב"כ עו"ד יניב מזוז ,מרח' בן צבי
 ,12באר שבע ,טל'  ,08-6650581פקס' .08-6209313
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 17.7.2017בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים לפני
תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יניב מזוז ,עו"ד
בא כוח המבקש

ע"י ב"כ עו"ד ערן לאופמן ו/או ניר בן חמו ,מרח' בוגרשוב  ,69תל
אביב  ,6342909טל'  ,03-6201713פקס' .03-6203183
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.5.2017הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.7.2017בשעה .11.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .30.6.2017
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .30.6.2017
ערן לאופמן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :מלפפון ירוק  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006188-7 :
המען :קבוצת יבנה ,ד"נ אבטח .79233
תאריך רישום :כ"ט בניסן התשע"ז ( 25באפריל .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :חולתה שירותים  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57-006189-5 :
המען :חולתה ,ד"נ גליל עליון .12110
תאריך רישום :כ"ט בניסן התשע"ז ( 25באפריל .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )3שם האגודה :צמח קוביות הזנה  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
Co-operative Agricultural
Association Ltd

Zemach

Nutri

Block

מס' האגודה.57-006191-1 :

בבית משפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 13980-05-17
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בית אגמי  -חברה לשיווק רהיטים
בע"מ ,ח"פ  ,51-257278-5מרח' המתכת  ,50אשדוד ,7752151
והמבקשים .1 :שולמית קורנפלד .2 .גלינה אילינסקי .3 .אלה
מרצ'ק .4 .פולינה בורלוצקי .5 .רבקה טל .6 .ויקטוריה סביץ ,כולם

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

המען :ד"נ עמק הירדן.
תאריך רישום :כ"ט בניסן התשע"ז ( 25באפריל .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )4שם האגודה :צאלים קרקעות  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
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מס' האגודה.57-006192-9 :

החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם
שמואל מאיר ,מרח' המדע  ,8רחובות ,למפרק החברה.

תאריך רישום :כ"ט בניסן התשע"ז ( 25באפריל .)2017

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

המען :צאלים ,ד"נ חלוצה.
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )5שם האגודה :עין העמק  -אגודה שיתופית להתיישבות
קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57-006190-3 :
המען :מועצה אזורית מגידו ,ד"נ מגידו .1812000
תאריך רישום :כ"ט בניסן התשע"ז ( 25באפריל .)2017
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
כ"ט בניסן התשע"ז ( 25באפריל )2017
אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודה שיתופית
הואיל וביום  19.3.2014ניתן צו לפירוק האגודה אגודה
שיתופית לעזרה הדדית ולחיסכון של עובדי מבטחים מוסד
לביט ,מס' אגודה  ,57-001391-2וצו זה פורסם בילקוט
הפרסומים  ,6783התשע"ד ,עמ'  ,4784והואיל והפירוק הנ"ל
הושלם ביום  ,4.5.2017ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
ח' באייר התשע"ז ( 4במאי )2017
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
נעלי ניצן כ"ס בע"מ
(ח"פ )51-488759-5

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,1983-כי באסיפה הכללית של בעלי המניות של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.4.2017התקבלה החלטה
במניין חוקי להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את
מינויה של המפרקת.
קרן שמש-ברוך ,עו"ד ,מפרקת

י.ע .גנרטורים ( )2001בע"מ
(ח"פ )513089227
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  04/05/2017התקבלה
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/07/2017
בשעה  ,12:00אצל עו"ד רונן פריד ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יורם שמואל מאיר ,מפרק

אמי.אי.ל .אימקס בע"מ
(ח"פ )514962380
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  14/05/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנה
מלכה ליב ,מרח' האורנים  ,44כפר שמריהו ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/09/2017
בשעה  ,10:00אצל עו"ד מור סוויל ,מגדל אלקטרה סיטי ,קומה 14
רח' הרכבת  ,58תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילנה מלכה ליב ,מפרקת

אגום שרותים למנהל בע"מ
(ח"פ )510538820
(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 14/05/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
ציפי רוזנברג ,מרח' הסולן  ,12רעננה ,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.
ציפי רוזנברג ,עו"ד ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

ר.ר.מ 68 .בע"מ

א.א .וודינג קלאב בע"מ

(ח"פ )512020462

(ח"פ )515215747

(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 09/05/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אשר רבינוביץ ,מרח' הנחושת  ,10תל–אביב-יפו ,6971072
למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 14/05/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם
טובול ,מרח' רבדים  ,16ירושלים ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אברהם טובול ,מפרק

אשר רבינוביץ ,עו"ד ,מפרק

דיגיטלי ברוכים בע"מ

נכסי נינו ( )2013בע"מ

(ח"פ )514408236

(ח"פ )514948330

(בפירוק מרצון)

(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 09/05/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אשר רבינוביץ ,מרח' הנחושת  ,10תל–אביב-יפו ,6971072
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.

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 07/05/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד
ברוכים ,מרח' כנפי נשרים  ,7ירושלים ,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.

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

סקורפיון טכנולוגיות ניתוח בע"מ
(ח"פ )513969501
(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 10/05/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דורון סנפירי ,מרח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

גלעד ברוכים ,מפרק

קאזה  770בע"מ
(ח"פ )513783662
(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 07/05/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד
ברוכים ,מרח' כנפי נשרים  ,7ירושלים ,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.
גלעד ברוכים ,מפרק

דורון סנפירי ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

6071

קומפטי בע"מ

ע.נ.ע סדר ממוחשב והפקות דפוס ( )1991בע"מ

(ח"פ )513497040

(ח"פ )511603284
(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 15/05/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חי הבר,
מרח' הא באייר  ,46תל–אביב-יפו ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  14/05/2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון שי
אליאס ,מרח' משה לוי  ,11ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שמעון שי אליאס ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

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.
חי הבר ,מפרק

מטיילי ד.ר .אביה בע"מ
(ח"פ )513870600
(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 08/05/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לורנס מרק צאל ,מרח' בן יהודה  ,34ירושלים  ,9423001למפרק
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.
לורנס מרק צאל ,עו"ד ,מפרק

מטיילי אדומים בע"מ
(ח"פ )513924449
(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 08/05/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
לורנס מרק צאל ,מרח' בן יהודה  ,34ירושלים  ,9423001למפרק
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.
לורנס מרק צאל ,עו"ד ,מפרק

6 072

גלקס סוכנויות וסחר בינלאומי בע"מ
(ח"פ )513819417
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  28/06/2017בשעה  ,16:00אצל המפרקת ,רח' אביטל
 ,44מודיעין-מכבים-רעות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אורלי גלר ,עו"ד ,מפרקת

גופר גילמן  -שירותי ניהול בע"מ
(ח"פ )511500381
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  16/07/2017בשעה  ,10:00אצל גיא ,גופר,
יהב ,גילמן ,אודם ושות' ,רו"ח ,רח' דרך דוד בן גוריון  ,2רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.
מריו גילמן ,מפרק

ביו פי.סי בע"מ
(ח"פ )514992122
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  28/06/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' אריה
שנקר  ,1הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אריק קאופמן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

קוקופל גלובלס בע"מ

המלך גורג'  26בע"מ

(ח"פ )515199149

(ח"פ )513706549
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  29/06/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח'
ז'בוטינסקי  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
בן קירשנבוים ,עו"ד ,מפרק

ש.ג .נת החזקות בע"מ
(ח"פ )512312398

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  18/06/2017בשעה  12:00אצל המפרק ,רח' המסגר
 ,26תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אברהם גוטליב ,עו"ד ,מפרק

פי.סי.אמ.טק בע"מ
(ח"פ )513333716
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 16/06/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי בר
ברדוגו ,ממושב מגדים  ,77למפרק 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.
אלי בר ברדוגו ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  16/07/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' חזקיהו
המלך  ,41ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
יעקב יצחק אברהמס ,עו"ד ,מפרק

עדי אופק חברה ישראלית לסחר בע"מ
(ח"פ )514748391

פי.סי.אמ.טק בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(ח"פ )513333716
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  30/06/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח' כנפי
נשרים  ,7ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
גלעד ברוכים ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  13/07/2017בשעה  ,17:00אצל המפרק ,ממושב
מגדים  ,77לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אלי בר ברדוגו ,מפרק

עננים ירוקים בע"מ

בשבילם

(ח"פ )512303884

(ע"ר )580570414
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  03/07/2017בשעה  ,11:00במשרד המבורגר עברון
ושות' ,רח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
ירון סובול ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7507כ"ב באייר התשע"ז18.5.2017 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,07/05/2017התקבלה החלטה לפרק את עו"ד
יוסי אוזן ,מרח' התעשייה  ,5רעננה  ,4365403למפרק העמותה.
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.
יוסי אוזן ,עו"ד ,מפרק
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(ח"פ )512274556

(ח"פ )514836923

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון והסרת מינויו של מפרק

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון והסרת מינויו של מפרק

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,10/05/2017התקבלה החלטה במניין חוקי להפסיק
את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של המפרק.
איתן הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

ניתנת בזה הודעה ,כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,27/04/2017התקבלה החלטה במניין חוקי להפסיק
את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של המפרק.
אוהד אחרק ,עו"ד
בא כוח החברה

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

כתובת
שם החייב
עיסא לבאט הרובע הנוצרי
 ,72ירושלים
רח' ,36/1 5005
נאדר טנוס
נצרת
רח' ,18/1 3027
נור זועבי
נצרת
משה שרת ,16/2
ג'יריס חורי
קריית טבעון
עביר מחרום רח'  ,1 5129נצרת
נאדיא ראגב רח' אאאא ,7
נצרת
דרך העמק ,8/19
רודולפו
נצרת עילית
קוראה
מלכה סלומי מקווה ישראל
6/1א ,חולון
מתוק
עאוני זועבי רח  ,6021נצרת
שכ' אבו לאחם,
אבראהים
אום אל פאחם
אגבאריה
האלה ,37
בת אל
כפר טרומן
פדידה
ח'דיג'גה אבו החשמל ,52
חיפה
עטיוי
הלל  ,39/5חיפה
יפים
סוקולובסקי
נחל עוז ,13
ניקולאי
תל אביב
מולוב
לכיש  ,8אשקלון
רפאל יפרח

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל שבה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל
הדיון
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17/08/2017
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10:00
10:00
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תל אביב
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