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הודעה על קביעת שר לצורך זימון ישיבות
הממשלה וניהולן
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

.3

מנהל התכנית הלאומית לטיפול בילדים ונוער בסיכון
ומצוקה יחד עם חשב המשרד או סגנו  -עד לסכום
של  1,000,000שקלים חדשים.

ב .גופי מטה:

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–יסוד :הממשלה,1
קבעה הממשלה ,כי השר ישראל כ"ץ יזמן את ישיבות הממשלה
וינהלן מיום כ"ח בתמוז התשע"ח ( 11ביולי  )2018עד יום כ"ט
בתמוז התשע"ח ( 12ביולי .)2018

.1

סמנכ"ל בכיר לתשתיות ותפעול יחד עם חשב המשרד
או סגנו  -עד לסכום של  2,500,000שקלים חדשים:

.2

על פי סעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,22001-נמסרה
הודעה לכנסת.

סמנכ"ל בכיר להון אנושי יחד עם חשב המשרד או
סגנו  -עד לסכום של  2,500,000שקלים חדשים;

.3

סמנכ"ל בכיר ראש מינהל פיקוח ובקרה יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -עד לסכום של  2,500,000שקלים
חדשים;

.4

ראש אגף פיקוח ובקרה קהילה יחד עם חשב המשרד
או סגנו  -עד לסכום של  500,000שקלים חדשים;

.5

ראש אגף פיקוח ובקרה חוץ–ביתי יחד עם חשב המשרד
או סגנו  -עד לסכום של  500,000שקלים חדשים;

.6

ראש אגף ארגון ומינהל ופיתוח ברשויות המקומיות
יחד עם חשב המשרד או סגנו  -עד לסכום של
 500,000שקלים חדשים;

.7

ראש אגף בכיר שירותי מידע יחד עם חשב המשרד או
סגנו  -עד לסכום של  1,000,000שקלים חדשים;

.8

ראש אגף בכיר ביטחון וחירום יחד עם חשב המשרד
או סגנו  -עד לסכום של  1,000,000שקלים חדשים;

.9

ראש אגף בכיר מהנדס ראשי יחד עם חשב המשרד או
סגנו  -עד לסכום של  1,000,000שקלים חדשים;

ד' באב התשע"ח ( 16ביולי )2018
(חמ -3-3281ה)25
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשס"א ,עמ' .168

הודעה על מינוי חבר במליאת הרשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (13א) לחוק גנים לאומיים,
1
שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח1998-
(להלן  -החוק) ,ועל פי המלצת השר להגנת הסביבה ,החליטה
הממשלה למנות את חיים יפרח ,לחבר במליאת הרשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים ,נציג משרד הפנים ,במקומו של סעיד
נבואני.2
ג' באב התשע"ח ( 15ביולי )2018
(חמ -3-274ה)2
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשנ"ח ,עמ' .202
י"פ התשע"ו ,עמ' .3380

הודעה על הרשאות
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (6א) לחוק נכסי המדינה,
התשי"א( 11951-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה להרשות
את כל נושאי המשרות במשרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים אשר מפורטים להלן לייצג את הממשלה בכל עסקה
מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים  4ו– 5לחוק ,למעט עסקאות
במקרקעין ,שבתחום הפעילות של המשרד ותפקידו של המורשה,
עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על
המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:
א .תחום פעולה כללי:

1

.1

המנהל הכללי יחד עם חשב המשרד או סגנו  -בלא
הגבלת סכום.

.2

המשנה למנהל הכללי יחד עם חשב המשרד או סגנו
 -עד לסכום של  4,000,000שקלים חדשים.

ס"ח התשי"א ,עמ' .52

 .10ראש אגף בכיר מחקר והכשרה יחד עם חשב המשרד
או סגנו  -עד לסכום של  1,000,000שקלים חדשים -
א .מנהל בית הספר המרכזי לעובדים בשירותים
החברתיים יחד עם חשב המשרד או סגנו עד
לסכום של  100,000שקלים חדשים;
 .11ראש אגף בכיר קשרי חוץ ודוברות יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -עד לסכום של  1,000,000שקלים
חדשים -
א .מנהל תחום קשרים בין–לאומיים יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -עד לסכום של  20,000שקלים
חדשים;
ב .דוברת המשרד יחד עם חשב המשרד או סגנו -
עד לסכום של  20,000שקלים חדשים.
 .12ראש אגף משאבי אנוש יחד עם חשב המשרד או סגנו
 עד לסכום של  500,000שקלים חדשים; .13ראש אגף רכש התקשרויות ומכרזים יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -עד לסכום של  500,000שקלים
חדשים;
 .14ראש אגף הדרכה יחד עם חשב המשרד או סגנו  -עד
לסכום של  300,000שקלים חדשים;
 .15מנהל תחום תמרוץ ותגמול יחד עם חשב המשרד או
סגנו  -עד לסכום של  50,000שקלים חדשים.
ג .מינהלי שירות
א .מינהל מוגבלויות
.1

1 0082

סמנכ''ל בכיר ראש מינהל מוגבלויות יחד עם
חשב המשרד או סגנו  -עד לסכום של 2,500,000
שקלים חדשים;
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.5

מנהל שירות אימוץ יחד עם חשב המשרד או סגנו -
עד לסכום של  300,000שקלים חדשים;

.6

מנהל השירות לרווחת והמשפחה יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -עד לסכום של  300,000שקלים
חדשים;

.7

מנהל שירות ילד ונוער יחד עם חשב המשרד או סגנו
 עד לסכום של  300,000שקלים חדשים;מנהל השירות לעבודה קהילתית יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -עד לסכום של  300,000שקלים
חדשים.

.2

ראש אגף בכיר לדיור חוץ–ביתי יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -עד לסכום של 1,000,000
שקלים חדשים;

.3

ראש אגף בכיר קהילה יחד עם חשב המשרד או
סגנו  -עד לסכום של  1,000,000שקלים חדשים;

.4

ראש אגף בכיר הערכה ,הכרה ותכניות יחד עם
חשב המשרד או סגנו  -עד לסכום של 1,000,000
שקלים חדשים;

.8

.5

מנהל שירות ראייה ,שמיעה וטכנולוגיה יחד עם
חשב המשרד או סגנו  -עד לסכום של 300,000
שקלים חדשים;

מינהל סיוע לבתי משפט ותקון

ג.

.6

מנהל שירות הערכה והכרה יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -עד לסכום של  300,000שקלים
חדשים;

.1

סמנכ''ל בכיר ראש מינהל סיוע לבתי משפט ותקון יחד
עם חשב המשרד או סגנו  -עד לסכום של 2,500,000
שקלים חדשים;

.7

מנהל שירות ילדים ומתבגרים יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -עד לסכום של  300,000שקלים
חדשים;

.2

מנהל השירות לשיקום יחד עם חשב המשרד או סגנו
 -עד לסכום של  300,000שקלים חדשים;

.8

מנהל שירות משפחה ,קהילה ואמנה יחד עם
חשב המשרד או סגנו  -עד לסכום של 300,000
שקלים חדשים;

.3

מנהל שירות מבחן מבוגרים יחד עם חשב המשרד או
סגנו  -עד לסכום של  300,000שקלים חדשים;

.4

.9

מנהל שירות ידע ומומחיות יחד עם חשב המשרד
או סגנו  -עד לסכום של  300,000שקלים חדשים;

מנהל השירות לטיפול בהתמכרויות יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -עד לסכום של  300,000שקלים
חדשים;

.5

מנהל שירות מבחן נוער יחד עם חשב המשרד או סגנו
 -עד לסכום של  300,000שקלים חדשים;

.6

מנהל חסות הנוער והממונה על המעונות יחד עם
חשב המשרד או סגנו  -עד לסכום של  300,000שקלים
חדשים;

.7

מנהל שירות מתבגרים ,צעירות וצעירים יחד עם
חשב המשרד או סגנו  -עד לסכום של  300,000שקלים
חדשים;

.8

מנהל שירות יחידות הסיוע לבתי משפט לענייני
משפחה יחד עם חשב המשרד או סגנו  -עד לסכום
של  300,000שקלים חדשים;

 .14מנהל שירות מבוגרים ומזדקנים יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -עד לסכום של  300,000שקלים
חדשים;

.9

מנהל השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות יחד
עם חשב המשרד או סגנו  -עד לסכום של 300,000
שקלים חדשים;

 .15מנהל מעון ממשלתי של מינהל מוגבלויות יחד
עם חשב המשרד או סגנו או גזבר מחוזי  -עד
לסכום של  300,000שקלים חדשים.

 .10מנהל מעון חסות הנוער יחד עם חשב המשרד או
סגנו או גזבר מחוזי  -עד לסכום של  300,000שקלים
חדשים;

 .10מנהל שירות לסטנדרטים ותמיכה יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -עד לסכום של  300,000שקלים
חדשים;
 .11מנהל שירות דיור בקהילה יחד עם חשב המשרד
או סגנו או גזבר מחוזי  -עד לסכום של 300,000
שקלים חדשים;
 .12מנהל שירות דיור תומך יחד עם חשב המשרד או
סגנו  -עד לסכום של  300,000שקלים חדשים;
 .13מנהל שירות תעסוקה יחד עם חשב המשרד או
סגנו  -עד לסכום של  300,000שקלים חדשים;

ב .מינהל שירותים אישיים וחברתיים
.1

סמנכ''ל בכיר ראש מינהל שירותים אישיים
וחברתיים יחד עם חשב המשרד או סגנו  -עד לסכום
של  2,500,000שקלים חדשים;

.2

ראש אגף ארגון ,מינהל ופיתוח ברשויות המקומיות
יחד עם חשב המשרד או סגנו  -עד לסכום של
 1,000,000שקלים חדשים;

.3

ראש אגף משאבי קהילה (בלא המחלקה הבין–לאומית
ופניות הציבור) יחד עם חשב המשרד או סגנו  -עד
לסכום של  300,000שקלים חדשים;

.4

מנהל שירות אזרחים ותיקים יחד עם חשב המשרד או
סגנו  -עד לסכום של  300,000שקלים חדשים;

ילקוט הפרסומים  ,7892י"ד באב התשע"ח26.7.2018 ,

 .11קצין מבחן מחוזי יחד עם חשב המשרד או סגנו או
גזבר מחוזי  -עד לסך של  20,000שקלים חדשים.
ד .מחוזות
.1

מנהל מחוז יחד עם חשב המשרד או סגנו  -עד לסכום
של  1,000,000שקלים חדשים;

.2

מנהל מחוז או סגנו יחד עם גזבר המחוז  -עד לסכום
של  150,000שקלים חדשים;

.3

מנהל מפתן יחד עם חשב המשרד או סגנו או גזבר
מחוזי  -עד לסכום של  50,000שקלים חדשים;

.4

ממונה ביטחון מחוזי יחד עם חשב המשרד או סגנו או
גזבר מחוזי  -עד לסכום של  100,000שקלים חדשים.
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כל מורשה כאמור רשאי לחתום יחד עם מנהל תחום בכיר
התקשרויות רכש ופיקוח תקציבי לעניין עסקה שתמורתה אינה
עולה על  86,000שקלים חדשים.
ההרשאות לנושאי משרה במשרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים שהודעות עליהן פורסמו  -בטלות.
ההרשאות לנושאי משרה בזרוע העבודה במשרד העבודה,
הרווחה והשירותים החברתיים שהודעות עליהן פורסמו -
מופיעות בנפרד.
ג' באב התשע"ח ( 15ביולי )2018
(חמ -3-9ה)1
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

הודעה על פטור חד–פעמי ממכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ולהצעת ועדת
שירות המדינה בהחלטתה מס'  ,2096החליטה הממשלה,
להתיר ,בתנאים שיפורטו להלן ,מינוי למשרות בשירות
המדינה בפטור חד–פעמי מחובת המכרז .המינוי ייעשה מקרב
העובדים המופקדים על התמיכות בעבור המועצה להסדר
ההימורים בספורט ,הפועלת מכוח החוק להסדר ההימורים
בספורט ,התשכ"ז ,21967-וזאת עקב העברת פעילות תמיכה
בספורט מהמועצה להסדר ההימורים בספורט למשרד התרבות
והספורט ,מיום כ"ד בטבת התשע"ט ,בתנאים האלה:
א .המינוי למשרות המנויות להלן יהיה פטור באופן חד–פעמי
מחובת מכרז פומבי לפי סעיף  19לחוק ,לצורך בחינת מינוי
עובדים מקרב עובדי המועצה להסדר ההימורים בספורט:
מנהל/ת אגף בכיר/ה תמיכות ומיתקנים;
.1
מנהל/ת אגף א' מיתקנים;
.2
מנהל/ת תחום מיתקנים;
.3
משרות מרכז/ת מיתקנים;
.4
ב .הליך המינוי למשרות אלה ייעשה בכפוף לתנאים האלה:
 .1פרסום המשרות בקרב העובדים המופקדים כיום על
התמיכות עבור המועצה להסדר ההימורים בספורט;
 .2עמידת העובד בתנאי הסף של המשרה;
ג .בחינה לפני ועדת בוחנים בהרכב של מכרז פומבי.
ג' באב התשע"ח ( 15ביולי )2018
(חמ )3-274
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110
 2ס"ח התשכ"ז ,עמ' .142

אמות מידה לקביעת סכום ההשתתפות המיוחד
בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות לשנת 2018
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 11ב לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-לאחר קבלת
1

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשע"א ,עמ'  ;783התשע"ד ,עמ' ;38
התשע"ח ,עמ'  ;743י"פ התשע"ז ,עמ' .6300
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המלצות מאת צוות מקצועי הכולל את נציג כל אחד מהשרים,
אנו קובעים בזה כי אמות המידה לשינוי סכום ההשתתפות
הרגיל של הממשלה בהוצאות התקציב של המועצות הדתיות
לשנת  ,2018יהיו לפי ההחלטה להלן:
במועצות דתיות אזוריות ,יישאר שיעור ההשתתפות הנוכחי,
לאמור  60אחוזים  -המועצה האזורית ו– 40אחוזים  -המדינה;
במועצות דתיות שאינן אזוריות ,שיעור ההשתתפות של הרשויות
המקומיות יהיה על פי אמות המידה להעדפה כלהלן:
נקודות

אמות מידה
עד  24,000תושבים

3

 24,001עד  51,000תושבים

2

מעל  51,000תושבים

1

אחוזי ההשתתפות של הרשות המקומית בתקציב
המועצה הדתית מביצוע התקציב הרגיל הכולל
של הרשות המקומית קטן מ– 0.9אחוזים

1

אחוזי ההשתתפות של הרשות המקומית בתקציב
המועצה הדתית מביצוע התקציב הרגיל הכולל
של הרשות המקומית קטן מ– 1.675אחוזים וגדול
מ– 0.9אחוזים

2

אחוזי ההשתתפות של הרשות המקומית בתקציב
המועצה הדתית מביצוע התקציב הרגיל הכולל
של הרשות המקומית קטן מ– 4אחוזים וגדול
מ– 1.675אחוזים

3

אחוזי ההשתתפות של הרשות המקומית בתקציב
המועצה הדתית מביצוע התקציב הרגיל הכולל
של הרשות המקומית גדול מ– 4אחוזים

4

רשות מקומית נטולת מענק איזון

1

רשות מקומית שמענק האיזון שהיא מקבלת נמוך
מ– 21.5אחוזים מסך כל הכנסות הרשות

2

רשות מקומית שמענק האיזון שהיא מקבלת גבוה
מ– 21.5מסך כל הכנסות הרשות

3

רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי 1

2

רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי  2עד 3

1

רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי  4עד 7

0

רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי  8עד 9

-1

רשות מקומית שבמעמד חברתי כלכלי 10

-2

עיר בירה  -ככל שאחוז ההשתתפות גבוה מ–60
אחוזים

1

טבלאות ההקצאה על פי אמות המידה האמורות ושיעורי
ההשתתפות של הרשויות המקומיות לשנת  2018יהיו כלהלן:
דירוג הרשות המקומית בנקודות

אחוזי ההשתתפות

 9ומעלה

25

 7עד 8

36.7

 5עד 6

51.75
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דירוג הרשות המקומית בנקודות

אחוזי ההשתתפות

4

61.7

עד 3

75

אחוז השתתפות
המועצה הדתית המשרד לשירותי דת

אחוז השתתפות
הרשות המקומית

גן יבנה

63.30

36.70

גני תקווה

48.25

51.75

דימונה

48.25

51.75

הוד השרון

25.00

75.00

אבן יהודה

48.25

51.75

הרצליה

25.00

75.00

אופקים

63.30

36.70

זכרון יעקב

38.30

61.70

אור יהודה

48.25

51.75

חדרה

25.00

75.00

אור עקיבא

63.30

36.70

חולון

25.00

75.00

אורנית

48.25

51.75

חיפה

25.00

75.00

אזור

48.25

51.75

חצור

75.00

25.00

אילת

25.00

75.00

טבריה

48.25

51.75

אליכין

75.00

25.00

טירת הכרמל

48.25

51.75

אלפי מנשה

48.25

51.75

יבנה העיר

38.30

61.70

אלקנה

63.30

36.70

יבניאל

75.00

25.00

אפרת

63.30

36.70

יהוד

25.00

75.00

אריאל

63.30

36.70

יוקנעם עילית

48.25

51.75

אשדוד

25.00

75.00

ירוחם

63.30

36.70

אשקלון

25.00

75.00

ירושלים

38.30

61.70

באר יעקב

48.25

51.75

כוכב יאיר

48.25

51.75

באר שבע

25.00

75.00

כפר יונה

63.30

36.70

בית דגן

63.30

36.70

כפר סבא

25.00

75.00

בית שאן

48.25

51.75

כפר שמריהו

38.30

61.70

בית שמש

48.25

51.75

כפר תבור

63.30

36.70

ביתר עילית

63.30

36.70

כרמיאל

38.30

61.70

בני ברק

48.25

51.75

לוד

38.30

61.70

בני עייש

75.00

25.00

מבשרת ציון

48.25

51.75

בנימינה

63.30

36.70

מגדל

75.00

25.00

בת ים

38.30

61.70

מגדל העמק

48.25

51.75

גבעת זאב

63.30

36.70

מזכרת בתיה

48.25

51.75

גבעת שמואל

48.25

51.75

מטולה

63.30

36.70

גבעתיים

25.00

75.00

מיתר

48.25

51.75

גדרה

48.25

51.75

מעלה אדומים

48.25

51.75

מעלות

48.25

51.75

בהתאם לכך ,טבלת ההקצאה לשנת  2018היא כלהלן:
אחוז השתתפות
המועצה הדתית המשרד לשירותי דת

אחוז השתתפות
הרשות המקומית
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אחוז השתתפות
המועצה הדתית המשרד לשירותי דת

אחוז השתתפות
המועצה הדתית המשרד לשירותי דת

אחוז השתתפות
הרשות המקומית

אחוז השתתפות
הרשות המקומית

מצפה רמון

63.30

36.70

קרני שומרון

63.30

36.70

נהריה

38.30

61.70

ראש העין

38.30

61.70

נס ציונה

25.00

75.00

ראש פינה

63.30

36.70

נצרת עילית

48.25

51.75

ראשון לציון

25.00

75.00

נשר

48.25

51.75

רחובות

25.00

75.00

נתיבות

63.30

36.70

רכסים

75.00

25.00

נתניה

25.00

75.00

רמלה

38.30

61.70

סביון

38.30

61.70

רמת גן

25.00

75.00

עכו

48.25

51.75

רמת השרון

25.00

75.00

עמנואל

75.00

25.00

רמת ישי

63.30

36.70

עפולה

48.25

51.75

רעננה

25.00

75.00

ערד

48.25

51.75

שדרות

48.25

51.75

חוף הכרמל
(עתלית)

38.30

61.70

שלומי

63.30

36.70

פרדס חנה

48.25

51.75

תל–אביב-יפו

25.00

75.00

פרדסיה

63.30

36.70

תל מונד

48.25

51.75

פתח תקווה

25.00

75.00

צפת

63.30

36.70

קדומים

63.30

36.70

קדימה-צורן

48.25

51.75

קצרין

63.30

36.70

קריית אונו

25.00

75.00

קריית ארבע

75.00

25.00

קריית אתא

38.30

61.70

קריית ביאליק

48.25

51.75

קריית גת

38.30

61.70

קריית טבעון

48.25

51.75

קריית ים

48.25

51.75

קריית יערים

75.00

25.00

קריית מוצקין

48.25

51.75

קריית מלאכי

63.30

36.70

קריית עקרון

63.30

36.70

קריית שמונה

48.25

51.75
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י"ב באב התשע"ח ( 24ביולי )2018
(חמ -3-3903ה)1
משה כחלון
דוד אזולאי
שר האוצר
השר לשירותי דת

אריה (מכלוף) דרעי
שר הפנים

הודעה בדבר סכום ההשתתפות המיוחד של
הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי
המועצות הדתיות לשנת 2018
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 11ג לחוק שירותי הדת היהודיים
[נוסח משולב] ,התשל"א( 11971-להלן  -החוק) ,אני מודיע
כי בהתאם לסעיף 11ב לחוק ,סכום ההשתתפות המיוחד
של הממשלה ושל הרשויות המקומיות בהוצאות תקציבי
המועצות הדתיות לשנת  ,2018הוא כלהלן:

המועצה הדתית

1

סכום ההשתתפות
המיוחד של
הממשלה
(בשקלים חדשים)

סכום ההשתתפות
המיוחד של
הרשות המקומית
(בשקלים חדשים)

אבן יהודה

868,839

931,863

אופקים

1,931,559

1,119,877

אור יהודה

1,497,148

1,605,750

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ח ,עמ'  ;648התשע"ד ,עמ' ;38
התשע"ח ,עמ' .743
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המועצה הדתית

סכום ההשתתפות
המיוחד של
הממשלה
(בשקלים חדשים)

סכום ההשתתפות
המיוחד של
הרשות המקומית
(בשקלים חדשים)

המועצה הדתית

סכום ההשתתפות
המיוחד של
הממשלה
(בשקלים חדשים)

סכום ההשתתפות
המיוחד של
הרשות המקומית
(בשקלים חדשים)

אור עקיבא

1,503,189

871,517

טירת הכרמל

961,769

1,031,535

אורנית

550,624

590,565

יבנה העיר

1,470,128

2,368,326

אזור

876,524

940,107

יבניאל

907,797

302,599

אילת

1,359,661

4,078,982

יהוד

664,974

1,994,922

אליכין

1,177,492

392,497

יוקנעם עילית

953,893

1,023,088

אלפי מנשה

682,276

731,767

ירוחם

1,147,185

665,114

אלקנה

727,362

421,709

ירושלים

18,693,516

30,114,620

אפרת

1,008,082

584,465

כוכב יאיר

572,574

614,108

אריאל

1,448,601

839,868

כפר יונה

1,208,465

700,642

אשדוד

3,285,891

9,857,673

כפר סבא

1,117,704

3,353,113

אשקלון

2,541,126

7,623,377

כפר שמריהו

350,152

564,083

באר יעקב

847,940

909,449

כפר תבור

739,694

428,859

באר שבע

2,731,019

8,193,057

כרמיאל

1,090,381

1,756,566

בית דגן

818,578

474,594

לוד

1,777,962

2,864,237

בית שאן

1,195,324

1,282,032

מבשרת ציון

1,061,726

1,138,743

בית שמש

3,681,564

3,948,621

מגדל

860,844

286,948

ביתר עילית

2,539,884

1,472,571

מגדל העמק

1,465,080

1,571,356

בני ברק

5,618,115

6,025,646

מזכרת בתיה

625,231

670,585

בני עייש

1,112,465

370,822

מטולה

568,918

329,847

בנימינה

1,178,082

683,027

מיתר

589,409

632,164

בת ים

3,443,399

5,547,199

מעלה אדומים

1,548,789

1,661,137

גבעת זאב

1,325,611

768,561

מעלות

1,017,052

1,090,828

גבעת שמואל

1,186,464

1,272,529

מצפה רמון

815,867

473,022

גבעתיים

1,039,943

3,119,828

נהריה

1,631,005

2,627,493

גדרה

1,148,982

1,232,328

נס ציונה

699,152

2,097,456

גן יבנה

1,079,357

625,788

נצרת עילית

1,378,615

1,478,618

גני תקווה

966,496

1,036,604

נשר

1,381,410

1,481,616

דימונה

1,947,301

2,088,556

נתיבות

2,251,013

1,305,090

הוד השרון

849,737

2,549,211

נתניה

3,658,808

10,976,424

הרצליה

1,545,246

4,635,738

סביון

503,780

811,573

זכרון יעקב

677,847

1,091,988

עכו

1,716,452

1,840,962

חדרה

1,459,564

4,378,693

עמנואל

1,348,085

449,362

חולון

2,359,995

7,079,985

עפולה

1,696,359

1,819,411

חיפה

3,292,032

9,876,096

ערד

1,458,991

1,564,825

חצור

1,656,871

552,290

טבריה

2,399,975

2,574,066

חוף הכרמל
(עתלית)

668,075

1,076,246

ילקוט הפרסומים  ,7892י"ד באב התשע"ח26.7.2018 ,

10087

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2018-000592, received on -26/07/2018 ,

המועצה הדתית
פרדס חנה

סכום ההשתתפות
המיוחד של
הממשלה
(בשקלים חדשים)
1,296,964

סכום ההשתתפות
המיוחד של
הרשות המקומית
(בשקלים חדשים)
1,391,045

המועצה הדתית
בקעת הירדן*

סכום ההשתתפות
המיוחד של
הממשלה
(בשקלים חדשים)

סכום ההשתתפות
המיוחד של
הרשות המקומית
(בשקלים חדשים)

928,891

1,393,336

פרדסיה

691,417

400,869

גוש עציון

864,209

1,296,313

פתח תקווה

3,528,479

10,585,438

גליל תחתון

595,653

893,480

צפת

2,456,529

1,424,244

הר חברון

695,364

1,043,046

קדומים

886,044

513,709

חבל יבנה

454,259

681,388

קדימה-צורן

907,418

973,241

חבל מודיעין

662,150

993,224

קצרין

726,511

421,216

כנרות  -ע' הירדן

492,398

738,597

קריית אונו

583,622

1,750,866

קריית ארבע

1,700,590

566,863

כפר הרואה
(עמק חפר)

963,079

1,444,619

קריית אתא

1,577,233

2,540,868

כפר פינס

546,101

819,151

קריית ביאליק

1,312,574

1,407,786

לכיש

598,272

897,407

קריית גת

1,739,527

2,802,319

מטה בנימין

1,857,513

2,786,270

קריית טבעון

966,559

1,036,673

מעלה יוסף

607,625

911,437

קריית ים

1,243,046

1,333,216

מרום הגליל

869,159

1,303,739

מרחבים

817,625

1,226,438

עזתה שדות נגב

724,636

1,086,955

עמק יזרעאל

836,300

1,254,451

עמק לוד

605,652

908,478

רמת הגולן

823,442

1,235,163

שומרון

1,500,683

2,251,025

שפיר

880,942

1,321,413

קריית יערים

1,210,028

403,343

קריית מוצקין

1,431,419

1,535,253

קריית מלאכי

1,912,749

1,108,971

קריית עקרון

1,022,305

592,711

קריית שמונה

1,475,115

1,582,118

קרני שומרון

846,466

490,763

ראש העין

1,665,810

2,683,563

ראש פינה

607,812

352,397

* בתקציב המועצה הדתית האזורית בקעת הירדן משתתפות
חמש הרשויות המקומיות ,הערבה התיכונה ,מגילות ים
המלח ,ערבות הירדן ,תמר ומעלה אפרים בהתאם לחלוקה
הזאת:

ראשון לציון

2,595,174

7,785,522

רחובות

2,811,577

8,434,730

רכסים

1,578,285

526,095

מועצה אזורית

רמלה

1,399,836

2,255,088

הערבה התיכונה

רמת גן

2,304,746

6,914,238

מגילות ים המלח

111,467

רמת השרון

917,778

2,753,334

ערבות הירדן

633,968

רמת ישי

703,449

407,845

תמר

369,234

רעננה

1,209,498

3,628,495

מעלה אפרים

139,334

שדרות

1,628,906

1,747,065

סך הכול

1,393,336

שלומי

1,089,166

631,475

תל–אביב-יפו

6,723,343

20,170,028

תל מונד

691,203

741,343

עמק המעיינות
(בקעת בית שאן)

857,062

1,285,593

1 0088

חלק הרשות המקומית
139,334

ד' באב התשע"ח ( 16ביולי )2018
(חמ -3-3903ה)2
דוד אזולאי
השר לשירותי דת

ילקוט הפרסומים  ,7892י"ד באב התשע"ח26.7.2018 ,
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אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי

דיאנה ליבחרות ,מס' רישום  ,35184באזור באר שבע;
עדי לאה גריבסקי ,מס' רישום  ,34423באזור ירושלים.

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בהתאם לסעיף (8ה) לחוק התקנים ,התשי"ג, 1953-
בהסכמת שר האנרגיה ,שר האוצר ושר הבריאות ובהתייעצות עם
נציגי היצרנים ,צרכנים ויבואנים ,כי מכון התקנים הישראלי שינה,
באישורי ,את התקן הרשמי שלהלן:
1

.1

כ"ח בתמוז התשע"ח ( 11ביולי )2018
(חמ -3-141ה)1
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

שינוי תקן
ת"י  - 69מחממי מים חשמליים  -מחממים בעלי ויסות
תרמוססטי ובידוד טרמי (יוני  ,2)2012לרבות גיליון תיקון מס'
( 1יוני  ,3)2015על ידי פרסום גיליון תיקון מס'  ,2מיולי ;2018

.2

.3

הפקדה

שינוי מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

גיליון תיקון מס'  2יופקד ,בצירוף לתקן ,במקומות המפורטים
בתיקון הודעה בדבר המקומות להפקדת תקנים רשמיים,
שפורסם בילקוט הפרסומים  ,7566התשע"ז ,עמ' .8488

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני משנה את מינויה של מיכל פפרברג ,מס'
רישום  ,24893כך שבמקום "מחוז תל אביב" יבוא "קצינת מבחן
מחוזית לנוער במחוז תל אביב".

תחילתה של אכרזה זו בתוך  60ימים מיום פרסומה.

כ"ח בתמוז התשע"ח ( 11ביולי )2018
(חמ -3-141ה)2

תחילה

ד' באב התשע"ח ( 16ביולי )2018
(חמ -3-95ה)2
1
2
3

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"ט ,עמ'  ;34התשע"ז ,עמ' .162
י"פ התשע"ה ,עמ' .7973
י"פ התשע"ה ,עמ' .7973

1

2

מינוי עובדת סוציאלית

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
למבוגרים ,לפי החוק האמור:
הילה פרידמן ,מס' רישום  ,29961באזור תל אביב והמרכז;
זהר אורון ,מס' רישום  ,34936באזור תל אביב והמרכז;

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את אמל אדריס ,מס' רישום ,24339
לעובדת סוציאלית במועצה המקומית שעב ,לפי החוק האמור.
כ"ח בתמוז התשע"ח ( 11ביולי )2018
(חמ )3-142

עטר לויצקי פלד ,מס' רישום  ,28195באזור תל אביב והמרכז;
עליזה ברום ,מס' רישום  ,35893במחוז ירושלים.
כ"ח בתמוז התשע"ח ( 11ביולי )2018
(חמ -3-141ה)1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

מינוי קצינות מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן
למבוגרים ,לפי החוק האמור:

1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את מיקה מלכה נשיא שלם ,מס' רישום
 ,14670לעובדת סוציאלית במועצה האזורית חוף הכרמל ,לפי
החוק האמור.
כ"ח בתמוז התשע"ח ( 11ביולי )2018
(חמ )3-142

מנאל קונדוס סייד ,מס' רישום  ,20766באזור חיפה והצפון;
מור משי עזרא ,מס' רישום  ,35736באזור הדרום;

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
י"פ התשמ"ח ,עמ' .760

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88

ילקוט הפרסומים  ,7892י"ד באב התשע"ח26.7.2018 ,
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שינוי אזור מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (30ג) לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני משנה את מינוין של הרשומות מטה:

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד הממונה משמש בתפקידו
במשרד להגנת הסביבה.
ד' באב התשע"ח ( 16ביולי )2018
(חמ -3-4105ה)1
ישראל דנציגר
המנהל הכללי של המשרד
להגנת הסביבה

רות פלד ,מס' רישום  ,29157במקום "בעיריית מודיעין-מכבים-
רעות" יבוא "בעיריית תל אביב" ,לפי החוק האמור;
אסתר משה סימון ,מס' רישום  ,329352במקום "בעיריית אשדוד"
יבוא "בעיריית ראשון לציון" ,לפי החוק האמור;

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות

יעל לוין ,מס' רישום  ,49101במקום "בית שמש" יבוא "עיריית
ירושלים" ,לפי החוק האמור;

לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות),
התשל"ב1972-

לימור פרץ פז ,מס' רישום  ,517846במקום "עיריית עפולה" יבוא
"מועצה אזורית עמק יזרעאל" ,לפי החוק האמור;

בהתאם לתקנה  8לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
(רישיונות) ,התשל"ב ,¹1972-מתפרסמת בזה רשימת מבקשי
רישיונות:

יונית עבדה ,מס' רישום  ,617986במקום "מודיעין-מכבים-
רעות" יבוא "מודיעין עילית" ,לפי החוק האמור.

השם

כ"ח בתמוז התשע"ח ( 11ביולי )2018
(חמ )3-142
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

יישוב

סוג הבקשה

ארונבאייב חיים

רמת השרון

בן זקן יניב

מעלה אדומים חוקר פרטי

בן אורין יוסף ליאור חיפה

חוקר פרטי
חוקר פרטי

גלפרין אדוארדו
חבייאר

חולון

משרד לחקירות פרטיות

דהן שמעון

קריית ארבע

חוקר פרטי

חיון אליהו

חיפה

חוקר פרטי

מאזוז קרן

ראש העין

חוקר פרטי

מרקורי הלאל

חיפה

חוקר פרטי

צפורי דרור

גנות יהודה

חוקר פרטי

שמולוביץ פאר

אמץ

חוקר פרטי

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-

נווה ניר

הרצליה

משרד לחקירות פרטיות

בתוקף סמכותי לפי סעיף (30ג) לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני מבטל את מינויה של נירה אברמוביץ ,מס'
רישום  ,22934בעיריית ביתר עילית ,לעובדת סוציאלית לעניין
החוק האמור.

1
2
3
4
5
6

ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
י"פ התשע"ד ,עמ' .3612
י"פ התשע"ח ,עמ' .1757
י"פ התשס"ה ,עמ' .487
י"פ התשס"ח ,עמ' .2557
י"פ התשע"ב ,עמ' .3252

ביטול מינוי עובדת סוציאלית

כ"ח בתמוז התשע"ח ( 11ביולי )2018
(חמ )3-142
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2

ס"ח התש"ך ,עמ'  ;52התשע"א ,עמ' .76
י"פ התשנ"ד ,עמ'  ;247מופיעה בשם נירה סלמון.

מינוי

1

ק"ת התש"ע ,עמ' .1018

1 0090

רובין הדי

חיפה

חוקר פרטי

בתוך  15ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות
מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים ,לפי המען :ועדת הרישוי
לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב ,²1972-ת"ד
 ,34357ירושלים  ,91342או לפקס'  ,02-6467936כמו כן ניתן לשלוח
מייל לדואר אלקטרוני.hokrimpz@justice.gov.il :
ז' באב התשע"ח ( 19ביולי )2018
(חמ -3-231ה)1
		
יהושע למברגר
יושב ראש הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים
ושירותי שמירה
 1ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1236התשע"ז ,עמ' .484
 2ס"ח התשל"ב ,עמ' .90

לפי תקנות בריאות העם (תקני איכות מי קולחין וכללים
לטיהור שפכים) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות בריאות העם (תקני
איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים) ,התש"ע( 12010-להלן
 התקנות) ,אני ממנה את דניאל שרון ,לממונה סביבה לענייןמתן הוראות בדבר מתכונת הכשרה והשתלמויות כמשמעותו
בהגדרה "דוגם מוסמך" בתקנה .2

רב טל טל

ירושלים

חוקר פרטי

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון
לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-
בתוקף סמכותה לפי תקנה (31א) לתקנות הנוטריונים
התשל"ז ,11977-מפרסמת בזה ועדת הרישיונות לפי חוק
הנוטריונים ,התשל"ו( 21976-להלן  -ועדת הרישיונות) ,את
1
2

ק"ת התשל"ז ,עמ' .1724
ס"ח התשל"ו ,עמ' .196

ילקוט הפרסומים  ,7892י"ד באב התשע"ח26.7.2018 ,
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רשימת המבקשים לאחר שדנה בישיבתה מיום כ"ח בתמוז
התשע"ח ( 11ביולי  ,)2018בבקשות עורכי הדין המפורטים
להלן ומצאה כי התמלאו במבקשים ,לכאורה ,תנאי הכשירות
כמפורט בסעיף  2לחוק האמור ,בכפוף להשתתפות בהשתלמות
שהכירה בה ועדת הרישיונות.
כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים
תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק האמור,
רשאי להגיש לוועדת הרישיונות בתוך שלושים ימים מיום
פרסום הודעה זו ,התנגדות מנומקת בכתב ,בשני עותקים לפי
מען הוועדה :ועדת הרישיונות ,משרד המשפטים ,רח' כנפי
נשרים  ,15בניין "התאומים" ,קומה  ,2ת"ד  ,34445גבעת שאול,
ירושלים  ,91343או לפקס'  .02-6467935כמו כן ניתן לשלוח
מייל לדואר אלקטרוני.notarypz@justice.gov.il :
מועד הגשת
הבקשה
מען משרד
שם פרטי
שם משפחה
04-07-2018
תל מונד
שגיב
אבידר
06-06-2018
אשקלון
ענת
אבינועם
28-06-2018
חיפה
רובי
אנגל
24-06-2018
אשדוד
יפעת
בן אבי
19-06-2018
רחובות
עמית
בן עמי
25-06-2018
ירושלים
יוסי
בר
25-06-2018
יד בנימין
איתי
בראון
18-06-2018
שקד
נסים
גאטומה
14-06-2018
גן יבנה
יגאל לוי
גולדשטיין
10-07-2018
רמת גן
תימור
גורדון
19-06-2018
בני ברק
זיו
גרומן
24-06-2018
הרצליה
יצחק
דרוקר
יחזקאל
18-06-2018
מודיעין-
ויינברג-פרלמן אנה
מכבים-רעות
04-06-2018
תל–אביב-יפו
גרגורי
וייץ
10-06-2018
עומר
איריס
זנה
24-06-2018
תל–אביב-יפו
אהרן
כהן
20-06-2018
רחובות
חיים רונן
כפיר
12-06-2018
תל–אביב-יפו
עדי
מנצור
עובדיה
12-06-2018
אשקלון
מיטל
מסיקה
אליהו
10-06-2018
מיטל מירי תל–אביב-יפו
נחום
25-06-2018
גבעתיים
שלומי
נסים
ניסים
10-06-2018
ראש העין
סנאנס-הלוי יעל
01-07-2018
תל–אביב-יפו
בן קלמן
פישר
06-06-2018
פתח תקווה
אריה
רובינשטיין
גוזיק
ג' באב התשע"ח ( 15ביולי )2018
(חמ -3-2319ה)1
אמי פלמור
המנהלת הכללית של משרד המשפטים
יושבת ראש ועדת הרישיונות

ילקוט הפרסומים  ,7892י"ד באב התשע"ח26.7.2018 ,

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג1973-
אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (22א) לחוק
זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק),
החלטתי להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות
לרישום זכות מטפחים שלהלן:
מס' הבקשה4744/18 :
שם המבקש :משתלת בן בן ,נתיב העשרה
שם המטפח :משתלת בן בן ,נתיב העשרה
שם הגידול :נענע
מוצא הזן :מוטציה בזן פליו
תאריך הבקשה31/05/2018 :
)NETIV
השם המוצע לזן :נתיב ( ׂ ֹ
סימון הזןFINN :
תיאור הזן ותכונותיו :צמח :אופי צימוח :זקוף עד זקוף למחצה;
גבעול :נוכחות צבע אנטוציאן  -חזק; עלה :שעירות (בצד
עליון)  -אין ,עוצמת צבע ירוק  -בינוני עד כהה ,נוכחות
צבע אנתוציאן בעורקים צד תחתון  -בינוני ,סוג חתכים
בשוליים  -שן מחודדת ישרה ,מרקם פני השטח  -חלק,
נוכחות צבע אנתוציאן בשוליים  -אין;
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
בקשה מספר4749/18 :
שם המבקש :רפאל פרל-טרבס ,רחובות
שם המטפח :רפאל פרל-טרבס ,רחובות
שם הגידול :מלון
תאריך הבקשה12/06/2018 :
השם המוצע לזןFRANCE MINIATURE :
סימון הזןF156 :
תיאור הזן ותכונותיו :תפרחת :ביטוי מין (בפריחה מלאה) -חד–
ביתי זכרי (מייצר פרחים זכריים בעיקר וגם דו–מיניים);
פרי :צורה בחתך אורכי  -פחוס ,צבע עיקרי של הקליפה
לפני הבשלה  -ירוק ,צפיפות כתום  -אין או דליל מאד,
יבלות  -אין ,חריצים  -ביטוי חזק ,יצירת שעם  -אין ,צבע
עיקרי של הציפה  -כתום; זרע :אורך  -בינוני ,צבע -
צהוב קרם; חיי מדף של הפרי  -קצר עד בינוני.
בקשה מספר4751/18 :
שם המבקש :איתי אשל ,נווה מבטח
שם המטפח :איתי אשל ,נווה מבטח
שם הגידול :ברכיכיטון אדרי.
תאריך הבקשה28/06/2018 :
השם המוצע לזןITPINKBELL :
תיאור הזן ותכונותיו :גזע ראשי :צבע  -אפור בהיר ,חריצים
בקליפה  -יש; עלה :סוג  -מאונה ,מספר אונות -בינוני
( ;)5עטיף :סוג  -פשוט (עלי גביע בלבד); פרח :שעירות
צד חיצוני  -אין או מעט מאוד; פרי :צבע  -שחור; מועד
פריחה  -מוקדם מאוד עד מוקדם.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנגד לבקשה לפי סעיף  23לחוק ,יגיש את
התנגדותו לרשמת זכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,ת"ד  ,30בית דגן .50250
1

ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;272התשנ"ו ,עמ' .92

10091
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לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה  12לתקנות זכות מטפחים,
התשל"ד.21974-
ו' באב התשע"ח ( 18ביולי )2018
(חמ -3-235ה)1
מורן הכהן-יבין
רשמת זכויות מטפחים
2

ק"ת התשל"ד ,עמ' .713

הודעה על מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית חוף הכרמל בישיבתה מספר ,07/2018
מיום י"ב בתמוז התשע"ח ( 25ביוני  )2018ועדת ערר לעניין החוק
האמור בהרכב המפורט להלן:
עורך הדין רן גל  -יושב ראש הוועדה
ארנון שירן  -חבר
קרולין שורקי  -חברה.
י"ט בתמוז התשע"ח ( 2ביולי )2018
(חמ -3-265ה)1
כרמל סלע
ראש המועצה האזורית
חוף הכרמל
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הסמכת פקח בעיריית תמרה

לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הרשויות
1
המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח2008-
(להלן  -החוק) ,אני מסמיך את מחמוד חג'אזי לפקח ,לאחר
שהוכשר כדין ,לעניין חיקוקי הסביבה כהגדרתם בחוק ,בתחום
עיריית תמרה.
תוקפה של הסמכה זו עד לביטולה או עד למועד שבו יחדל
לכהן בתפקידו ,לפי המוקדם מביניהם.

גוש  :80068צפון :רח' טשרניחובסקי ,דרום :רח' ד"ר להמן ,מזרח:
רח' ביתייר ,מערב :רח' קלוייזנר;
גוש  :80069צפון :רח' ד"ר להמן ,דרום :רח' נורדאו ,מזרח :רח'
קלאוזנר ,מערב :רח' אבא הלל סילבר;
גוש  :80070צפון :רח' ד"ר להמן ,דרום :רח' נורדאו ,מזרח :רח'
ביתייר ,מערב :רח' קלויזנר;
גוש  :80071צפון :רח' טשרניחובסקי ,דרום :רח' החלוץ ,מזרח:
רח' חללי אגדיר ,מערב :רח' ביתייר.
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגיש לפקידת ההסדר
במחנה ,או בלשכתה ,רח' מנחם בגין  ,125קריית הממשלה,
קומה  ,7תל אביב ,בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות
על התקדמות ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר
תביעה שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את
כל הפרטים הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה
שהוא תובע ,יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר
לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו של
אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הנקוב ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח זכויות.
כ"ט בתמוז התשע"ח ( 12ביולי )2018
תמר אריאלי זילברברג
פקידת הסדר המקרקעין
למחוז תל אביב והמרכז

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ק,130/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1299
התשכ"ו ,עמ'  ,2206מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה קריות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי
ציבור ,התשכ"ד ,31964-בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש

ו' בתמוז התשע"ח ( 19ביוני )2018
(חמ )3-4029
סוהיל דיאב
ראש עיריית תמרה
1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .534

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר זכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של לוד ,ביום א'
באלול התשע"ח ( 12באוגוסט  ,)2018או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגוש השומה ,3951 :לוד -
גוש  :80067צפון :רח' טשרניחובסקי ,דרום :רח' ד"ר להמן ,מזרח:
רח' קלוייזנר ,מערב :רח' אבא הלל סילבר ,מורדי הגטאות;

1 0092

1
2
3

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
ילקוט הפרסומים  ,7892י"ד באב התשע"ח26.7.2018 ,
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פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת הבעלות בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית ים ,המזוהה כגוש - 10444
חלקה  ,1698בשטח של כ– 7,061מ"ר ,בייעוד שטח לבנייני
ציבור ומסומנת בצבע חום;
חלקה  ,1699בשטח של כ– 6,780מ"ר ,בייעוד שטח לבנייני
ציבור ומסומנת בצבע חום.
ז' בתמוז התשע"ח ( 20ביוני )2018
(חמ )3-2
יוסף אזריאל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 7207-05-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת והלווית גוים רבים בע"מ ,ח"פ
,51-480734-6
והמבקשים :פאביאן חיון ,פיליפ בואנו ,עמנואל אלבז,
מרים כלבו ,ע"י ב"כ עו"ד דפני דג'יאן ,מרח' בן יהודה  ,34קומה
 ,15ירושלים .9423001
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.5.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 13.9.2018בשעה .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 9.00
ביום .6.9.2018
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 .30.8.2018
דפנה דג'יאן ,עו"ד
באת כוח המבקשים

בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
.18.11.2018
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
.4.11.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שי אליאס ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 41260-06-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שיין סקיורטי בע"מ ,ח"פ ,51-470004-6
והמבקשת ,Vivaldi Inernational Limited :ע"י ב"כ עו"ד
חגי אלגאי ,מרח' הרכבת ( 58מגדל אלקטרה סיטי) ,תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.6.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 31.10.2018בשעה .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 14.00
ביום .17.10.2018
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חגי אלגאי ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 23726-04-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ע .אמינים הנדסה אזרחית בע"מ ,ח"פ
,51-519714-3
והמבקשת :א.ד.ע עבודות עפר בע"מ ,ח"פ ,51-382308-8
ע"י ב"כ עו"ד יעקב ח'לול ,מח' העצמאות  ,43חיפה ,טל' ,04-9555340
פקס' .076-5100998

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 59664-03-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.א.א אירועים בע"מ ,ח"פ ,51-472590-2
והמבקש :נפתלי חיים סינוואני ,ע"י ב"כ עו"ד שי אליאס,
מרח' יגאל אלון ( 65קומה  ,)17תל אביב .6744316

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.4.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.9.2018בשעה .10.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.3.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

ילקוט הפרסומים  ,7892י"ד באב התשע"ח26.7.2018 ,
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הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש 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 .10.9.2018

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .4.11.2018

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עזרא יצחק ,עו"ד
בא כוח המבקש

יעקב ח'לול ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
בבית המשפט המחוזי מרכז

פש"ר 61284-06-18
פר"ק 14230-05-18

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קארין  -ש.א שיווק למספרות בע"מ ,ח"פ
,51-490314-5
והמבקש :מוחמד אבו מוח ,ע"י ב"כ עו"ד אילן גלמן ,מרח'
יגאל אלון  ,65מגדל טויוטה ,תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.5.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 12.9.2018בשעה .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  13.00ביום
.29.8.2018

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דוד אריאל יזמות ובניין בע"מ ,ח"פ
,51-525290-6
והמבקש :מוחמד סלימאן ,ע"י ב"כ עו"ד רג'א ח'טיב ,מרח'
ראשי ,ת"ד  ,399טמרה .30811
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  26.6.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 6.9.2018בשעה .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.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

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 עד  14ימים קודם
למועד הדיון.
אילן גלמן ,עו"ד
בא כוח המבקש

רג'א ח'טיב ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 43792-07-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ע.ס.מ בנגב בע"מ ,ח"פ ,51-475921-6

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 68140-06-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דפוס וסרמן בע"מ ,ח"פ ,51-355644-9
מרח' הרצל  ,207רחובות .7627410
והמבקש :אולג יוסופוב ,מרח' שפרינצק  ,24דירה  ,1פתח
תקווה ,ע"י ב"כ עו"ד עזרא יצחק ,מרח' האודם  ,5פתח תקווה
 ,49751טל'  ,03-9221895פקס' .03-9214192
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.6.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.11.2018בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת

1 0094

והמבקשת :חברת לילו וטורי בע"מ ,ח"פ  ,51-105243-3ע"י
ב"כ עו"ד מעיין פרץ ,מרח' הפלדה  ,12ת"ד  ,2194באר שבע
.8487112
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.7.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 29.11.2018בשעה .10.00
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 9.00
ביום .29.9.2018
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מעיין פרץ ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
טמפו קרמיקס בע"מ
(ח"פ )51-385839-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,10.7.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יגיל מרון ,מדרך יפו  ,21ת"ד  ,65חיפה  ,3100001למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,3.10.2018
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יגיל מרון ,עו"ד ,מפרק

קינאור יזמות ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-478604-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.6.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה שגב ,ממגדל אלקטרה סיטי ,רח' הרכבת  ,58קומה  ,6תל
אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.10.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
משה שגב ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7892י"ד באב התשע"ח26.7.2018 ,

עלית שירותי אי .טי .בע"מ
(ח"פ )51-522344-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,22.6.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי ,כהחלטה מיוחדת ,לפרק את החברה
מרצון ולמנות את עו"ד עופר לוונברג ,מרח' כנרת  ,5מגדל
ב.ס.ר  ,3קומה  ,7בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.10.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עופר לוונברג ,עו"ד ,מפרק

ר .לייטוש בע"מ
(ח"פ )51-455848-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,1.7.2018התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ראובן לייטוש,
מרח' עמק החולה  ,52/1מודיעין ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.11.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
ראובן לייטוש ,מפרק

אקו כלי רכב חשמליים בע"מ
(ח"פ )51-386529-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.7.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אריאל יפרח ,מרח' המסגר  ,42תל אביב ,למפרק החברה.

סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

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

אלמוג נוריאל ,עו"ד ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.11.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל יפרח ,עו"ד ,מפרק

ד.ד.ב .עבודות אפוקסי ואיטום בע"מ
(ח"פ )51-531904-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את דוד דבוש ,מרח' יהודה הלוי  ,14רמת השרון,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.11.2018
בשעה  ,10.00אצל עו"ד שלומוביץ סורקין ושות' ,רח' קלאוזנר ,2
רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד דבוש ,מפרק

איכות הסביבה הדרומית בע"מ
(ח"פ )51-236288-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.12.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלמוג נוריאל ,משד' התמרים ,מרכז רכטר  ,7אילת ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,6.12.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
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חמוץ מתוק שרותי מזון בע"מ
(ח"פ )51-286557-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,15.7.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלמוג נוריאל ,משד' התמרים ,מרכז רכטר  ,7אילת ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,6.12.2018
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלמוג נוריאל ,עו"ד ,מפרק

יעקב צין ( )1992פז הדר חיפה בע"מ
(ח"פ )51-165603-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון מימון ,מרח' הנורית ,30
נתניה ,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.
ינון מימון ,מפרק

י.פ.צ.ר .שירותי ניהול בע"מ
(ח"פ )51-327405-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.7.2018התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נאוה שוחט-ברנר,
מרח' ברקוביץ  ,4תל אביב (מגדל המוזאון ,קומה  ,)7למפרקת
החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל פפר ,מרח'
אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,למפרק 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.

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.
נאוה שוחט-ברנר ,עו"ד ,מפרקת

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

קבוצת פפרס ורוג'רס (ישראל) בע"מ
פ.ח.י החזקות בע"מ

(ח"פ )51-306441-0

(ח"פ )51-328868-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,2.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נאוה שוחט-ברנר ,מרח'
ברקוביץ  ,4מגדל המוזאון ,קומה  ,7תל אביב ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח חיים שורצברד ,מרח'
דרך מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי  ,1המגדל העגול ,תל אביב
 ,6701101למפרק 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.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעות 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.
נאוה שוחט-ברנר ,עו"ד ,מפרקת

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
חיים שורצברד ,רו"ח ,מפרק

אברהם פארמסוטיקלס בע"מ
(ח"פ )51-440783-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,3.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל פפר ,מרח'
אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,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.
ישראל פפר ,עו"ד ,מפרק

ב .רוטשילד ייעוץ וניהול בע"מ
(ח"פ )51-184635-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח חיים שורצברד ,מרח'
דרך מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי  1המגדל העגול ,תל אביב,
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.
חיים שורצברד ,רו"ח ,מפרק

רפיד פתרונות תוכנה בע"מ

רובטו אינגה בע"מ

(ח"פ )51-514106-7

(ח"פ )51-4608181

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח איל הורביץ ,מרחוב
שחם  ,22פתח תקווה ,למפרק החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,8.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא סספורטס ,מרח'
ויצמן  ,2תל אביב ,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.

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

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
איל הורביץ ,רו"ח ,מפרק

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

וורקלייט בע"מ

יו.יו.יו.איי .אנדרטין ישראל בע"מ

(ח"פ )51-3794677

(ח"פ )51-509039-7

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלון גורגני ,מרחוב
הרוקמים  ,26חולון  ,5885849למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נמרוד הכט ,מדרך
שלמה שמלצר  ,94פתח תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
נמרוד הכט ,עו"ד ,מפרק

מוביילמאנקי ישראל בע"מ
(ח"פ )51-566948-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
אלון גורגני ,עו"ד ,מפרק

האפי קלאוד בע"מ
(ח"פ )51-490828-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון
ולמנות את יואל שטיין ,מרחוב דרך מנחם בגין  ,121תל אביב
 ,6701203למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  8.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ג'רמי בנימין ,מרח'
יגאל אלון  ,98תל אביב ,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.

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.
יואל שטיין ,מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ג'רמי בנימין ,עו"ד ,מפרק

פ.ד.ת.נ ( )1998בע"מ

נגה מכשירים פננסים ( )2004בע"מ
(ח"פ )51-360770-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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(ח"פ )51-263087-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי פרידמן ,מרחוב האגוז
 ,15מושב בני ציון ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.

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

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

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

קפה אורים ותומים בע"מ

נ.א האימון המצויין בע"מ

(ח"פ )51-416196-7

(ח"פ )51-447559-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אודי דנהירש ,מרחוב יגאל
אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר כהן ,מרח' אלכסנדר
ינאי  ,12למפרק החברה.

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

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

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

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

ערד ד.ר.ע ניהול בתי קפה בע"מ

ניסימו וואן בע"מ

(ח"פ )51-350899-4

(ח"פ )51-454226-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרחוב
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאור ברבי ,מרח'
יהל"ל  ,5תל אביב ,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.

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.
אודי דנהירש,עו"ד ,מפרק

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

אס.אי.אנ.אי סיסטמס בע"מ

גאדס נכסים בע"מ

(ח"פ )51-270986-6

(ח"פ )51-331395-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.3.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.7.2018התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה גרוס ,מרח' בגין
 ,5/3יהוד  ,56478למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
צביקה גרוס ,מפרק

סולאיר אנרג'יקס פרויקט  1פרויקטים לאנרגיה מתחדשת
(ש"מ )55-027063-1

הנושים שתביעת החוב שלהם לא אושרה ,כאשר אין בכך
התחייבות לאשר תביעות חוב חדשות ככל שיוגשו.
אילן חזני ,עו"ד ,נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר ,13463-07-14
פר20487/
שם החייב :אביטל אריאלי.
שם הנאמן ומענו :עו"ד אילן חזני ,בית הדר דפנה ,שד' שאול
המלך  ,39תל אביב.

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי כי ביום 13.7.2018
העבירה אנרג'יקס פרויקטים  ,2ש"מ  ,55-026543-3את כל
זכויותיה וחובותיה כשותף מוגבל בשותפות הנ"ל ,אשר מהוות
 99.99%מסך הזכויות בשותפות ,בלא תמורה ,לידי הגופים
המפורטים להלן ובשיעורים האלה:
(א)  73.99%מסך הזכויות בשותפות הועברו לידי סולאיר
אנרג'יקס אנרגיה מתחדשת ,ש"מ ;55-026848-6
(ב)  26%מסך הזכויות בשותפות הועברו לידי קיבוץ שלוחות
אגודה שיתופית מס' .57-000433-3
רומן שלו ,עו"ד
בא כוח השותפות

סוג הדיבידנד :רגיל.
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב לעיל
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם,
שאם לא יעשו כן בתוך  7ימים מפרסום זה ,יחלק הנאמן את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענות
הנושים שתביעת החוב שלהם לא אושרה ,כאשר אין בכך
התחייבות לאשר תביעות חוב חדשות ככל שיוגשו.
אילן חזני ,עו"ד ,נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר ,53589-07-14
פר20703/
שם החייב :גיא כהן.

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר ,46345-02-14
פר19288/

שם הנאמן ומענו :עו"ד אילן חזני ,בית הדר דפנה ,שד' שאול
המלך  ,39תל אביב.

שם החייב :המנוח חיים נבון.

סוג הדיבידנד :דין קדימה  +רגיל.

שם הנאמן ומענו :עו"ד אילן חזני ,בית הדר דפנה ,שד' שאול
המלך  ,39תל אביב.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב לעיל
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם,
שאם לא יעשו כן בתוך  7ימים מפרסום זה ,יחלק הנאמן את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענות
הנושים שתביעת החוב שלהם לא אושרה ,כאשר אין בכך
התחייבות לאשר תביעות חוב חדשות ככל שיוגשו.

סוג הדיבידנד :דין קדימה  +רגיל.
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב לעיל
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם,
שאם לא יעשו כן בתוך  7ימים מפרסום זה ,יחלק הנאמן את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענות
הנושים שתביעת החוב שלהם לא אושרה ,כאשר אין בכך
התחייבות לאשר תביעות חוב חדשות ככל שיוגשו.
אילן חזני ,עו"ד ,נאמן

אילן חזני ,עו"ד ,נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר ,31290-05-15
פר20693/
שם החייב :ברכה אידן.

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע ,תיק פש"ר ,53551-07-14
פר20693/

שם הנאמן ומענו :עו"ד אילן חזני ,בית הדר דפנה ,שד' שאול
המלך  ,39תל אביב.

שם החייבת :אורית כהן סדקה.

סוג הדיבידנד :רגיל.

שם הנאמן ומענו :עו"ד אילן חזני ,בית הדר דפנה ,שד' שאול
המלך  ,39תל אביב.

ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב לעיל
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם,
שאם לא יעשו כן בתוך  7ימים מפרסום זה ,יחלק הנאמן את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענות
הנושים שתביעת החוב שלהם לא אושרה ,כאשר אין בכך
התחייבות לאשר תביעות חוב חדשות ככל שיוגשו.

סוג הדיבידנד :רגיל.
ניתנת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייבת
לעיל שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם,
שאם לא יעשו כן בתוך  7ימים מפרסום זה ,יחלק הנאמן את
הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב בטענות
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