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ילקוט הפרסומים
י"ב באדר ב' התשע"ט
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הודעה על עדכון סכומי אגרות ודמי היתר
לפי חוק עובדים זרים ,התשנ"א1991-
לפי סעיפים 1י(ד) ו–1י(1ו) לחוק עובדים זרים ,התשנ"א-
( 11991להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי מדד המחירים
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2018לעומת מדד המחירים
לצרכן שפורסם בחודש דצמבר  ,2017מיום כ"ד בטבת התשע''ט
( 1בינואר  ,)2019התעדכנו סכומי האגרות ודמי ההיתר
בסעיפים האמורים כלהלן:

זידאן עורוה ,מס' רישום  ,426334כך שבמקום "במחוז ירושלים"
יבוא "במחוז הצפון".
ח' באדר א' התשע"ט ( 13בפברואר )2019
(חמ -3-141ה)1
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
4

( )1אגרת בקשה שבסעיף 1י(א) לחוק  -במקום '' ''1,190בא ","1,210
הסכום '' ''600נותר בלא שינוי ובמקום " "890יבוא ";"900
( )2אגרה שנתית שבסעיף 1י(א )1לחוק  -לעניין אגרה שנתית
בעבור כל אשרה ורישיון לישיבת ביקור למטרת עבודה
בישראל  -במקום " "9,500יבוא " ,"9,620במקום ""1,190
יבוא " "1,210ובמקום " "7,130יבוא ";"7,220
( )3דמי היתר שבסעיף 1י(1ב) לחוק  -במקום הסכום הנקוב בו
יבוא "."12,260

ביטול מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינויה של עאישה דחלה ,מס'
רישום  ,229489ממחוז הצפון.
ח' באדר א' התשע"ט ( 13בפברואר )2019
(חמ -3-141ה)1

כ"ב בשבט התשע''ט ( 28בינואר )2019
(חמ -3-3038ה)1
1

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;112התש"ע ,עמ'  ;112י"פ התשע"ח,
עמ' .6656

1

2

אני מודיע ,בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(()1ג) לתקנות
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) ,התשנ''ו,11996-
כי סכום הערובה הנקוב בתקנה 3א(()1ב) לתקנות האמורות,
כפי שיעורו המעודכן נכון ליום כ"ד בטבת התשע''ט ( 1בינואר
 )2019הוא  7,638שקלים חדשים ,בעבור כל עובד שהתאגיד
ביקש להעסיק בשנת .2019
כ"ב בשבט התשע''ט ( 28בינואר )2019
(חמ -3-2738ה)1
1

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;1514התשס"ז ,עמ'  ;182י"פ התשע"ח,
עמ' .6658

שינוי מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני משנה את מינוייהם של הרשומים מטה
לקציני מבחן למבוגרים ,לעניין החוק האמור:
רוחמה צור ,מס' רישום  ,224354כך שבמקום "מחוז תל אביב
והמרכז" יבוא "מחוז הצפון";
לימור לויפר ,מס' רישום  ,315768כך שבמקום "במחוז תל אביב
והמרכז" יבוא "במחוז הצפון";
1

2
3

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
י"פ התש"ע ,עמ' .516
י"פ התש"ע ,עמ' .4668

8 870

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
י"פ התשע"ז ,עמ' .9121

שינוי מינוי עובדת סוציאלית

הודעה על עדכון סכום ערובה
לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה),
התשנ''ו1996-

י"פ התשע"ד ,עמ' .7816

לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני משנה את מינויה של אירית מזל ניר ,מס'
רישום  ,22921כך שבמקום "בעיריית תל אביב" יבוא "בעיריית
כפר סבא".
ח' באדר א' התשע"ט ( 13בפברואר )2019
(חמ )3-1769
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2

ס"ח התשכ"ו ,עמ' .56
י"פ התשס"ז ,עמ'  ;2498התשע"ח ,עמ' .2352

מינוי חבר בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הסעד (טיפול באנשים
עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט ,11969-ולאחר
התייעצות עם שר הבריאות ,אני ממנה את ד"ר יעקב אורקין,
רופא ילדים ,מס' רישוי  ,016179מס' מומחיות ברפואת ילדים
 ,01558911לחבר בוועדת אבחון במחוז הדרום ,לעניין החוק
האמור.
החבר האמור יכהן גם כממלא מקום ,על פי הצורך,
במחוזות ירושלים ,המרכז והצפון.
כ"ו באדר א' התשע"ט ( 3במרס )2019
(חמ -3-228ה)4

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;132התשע"ז ,עמ' .330

ילקוט הפרסומים  ,8159י"ב באדר ב' התשע"ט19.3.2019 ,
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מינוי חברה בוועדת אבחון

		
חליל אלקרינאוי

ניר אמויאל

לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-
התפתחותית) ,התשכ"ט1969-

		
תאמר אסעד

עופר מנחם אסרף

		
שבתאי ארגוב

חגי בנימין

		
מיכאל גבאי

סולטאן גריפאת

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הסעד (טיפול באנשים
עם מוגבלות שכלית-התפתחותית) ,התשכ"ט ,11969-ולאחר
התייעצות עם שר הבריאות ,אני ממנה את ד"ר עדינה
נעון ,רופאה פסיכיאטרית ,מס' רישיון  ,015361מומחיות
בפסיכיאטריה  ,10332לחברה בוועדת אבחון במחוז מרכז,
לעניין החוק האמור.
החברה האמורה תכהן גם כממלאת מקום ,על פי הצורך,
במחוזות צפון ,דרום וירושלים.
ג' באדר ב' התשע"ט ( 10במרס )2019
(חמ -3-228ה)4

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;132התשע"ז ,עמ' .330

הודעה על הארכת מינוי חברה לוועדת ערר
לפי חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב2011-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (19א)( )1לחוק להגברת האכיפה
של דיני העבודה ,התשע''ב( 22011-להלן  -החוק) ,ובהסכמת
שרת המשפטים ,ולפי סעיף (8ב) לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב ,31992-אני מודיע כי הארכתי 4ביום כ"ו באדר א'
התשע״ט ( 3במרס  )2019את מינויה של עורכת הדין עירית בר
און לחברה ויושבת ראש ועדת ערר שתדון בעררים לפי סעיף
 18לחוק.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ו באדר א' התשע"ט ( 3במרס )2019
(חמ )3-4440
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2
3
4

י"פ התשע"ז.1312 ,
ס"ח התשע"ב ,עמ' .62
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ב ,עמ'  ;4268התשע"ו ,עמ'  1993ועמ' .7528

מינוי מפקחים

		
עבדאללה גריפאת

ברוך הר זהב

		
כוכבה הראל ישי

יעקב הרוש

		
עופר זהבי

רינה זגרון

		
חמודי זין אל דין

ניר חבר

		
עותניאל חדד

סמי כרים חלא

		
חמודלי חמוד

אגומאס טגנייה

		
אייל שפעמרי

יובל חן

		
אמיר יהיאס

חנוך יחיא

		
מרדכי ישראל

אוהד ישראלי

		
יצחק אברהם כהן

אמיר לב

		
עידן לביא

אסף לוי

		
נזאר מולא

אביעד מונטיה

		
דביר מורי

יסמאנו שמעון מלסה

		
חיים ממן

יצחק משיח

		
דוד נשר

ברה אפי סלם

		
אינדלו סלומון

יצחק סמה

		
אליאס פראן

אמיתי פיקדו

		
דקר פרג

שלומי פרז

		
רועי קליגר

עפיף קרינאוי

		
שלמה רבי

אורן רהט

		
רינת קוריס רחמים

שי רקוביצקי

		
יצחק שר

מיכאל אטינגר

		
נטע בז'רנו

טפרה קסה

		
אילת ליבוביץ

גיא שונק

		
עיטם שלו

מיטל ווייס בקאל

אלדד טל
תוקף המינוי כל עוד המתמנה מכהן בתפקידו במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר.
כ"ו באדר א' התשע"ט ( 3במרס )2019
(חמ )3-5837
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר

לפי חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (25א) לחוק הפיקוח על מזון
לבעלי חיים ,התשע"ד ,12014-אני ממנה בזה את עובדי משרד
החקלאות ופיתוח הכפר אשר שמותיהם מפורטים להלן,
למפקחים לעניין החוק האמור:
		
ענאן אבו דולה

עידו אביטבול

		
מיכאל אביגדור

ארז אהרן

דניאל לואיז אורלנסקי

אור אזולאי

		
שראז אסמאעיל

רונן ברנרד אכר

		
עטרה אלון

יעקב אלעזר

מינוי מפקחים
לפי חוק הגנת הצומח ,התשט"ז1956-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לחוק הגנת הצומח ,התשט"ז-
 ,11956אני ממנה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר
אשר שמותיהם מפורטים להלן ,למפקחים לעניין החוק האמור:

1
1

ס"ח התשע"ד ,עמ' .306

ילקוט הפרסומים  ,8159י"ב באדר ב' התשע"ט19.3.2019 ,

		
אבקסיס רחל

אבו ראס אחמד

		
אופטובסקי דוד

אטיאס אבינועם

ס"ח התשט"ז ,עמ' .79

8871
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אופיר איריס

קוריס ליאוניד

קטנר ריקי

אזולאי יפה

אזולאי דור

		
קילשטיין פאולינה

קייס הודה סאווסן

		
אולג' יוסי
		
אגרי דובב

איילת השחר פפר

קטלן יואב

קריגן ורד

אליאסי סיני שלומית

אלקינד גניה

קרייזל אבי

רדיע אסף

אלשיך גסאן

אפרתי גלית

רם עשאל

רשא ח'ליל

		
אקנין יעל

אשואל תמיר

שדות יצחק

שובל אורן

בוקעי רות

בורשטיין דורון

שלמה לוי

שמלה מרים

בלאו צוף

בטי דהן

		
שמאי אריק

שפיר יוליה

		
בטייקו סימה

בלה אלש

שפרוט אטל

שרף כאמל

		
בן דוד רן

בן שושן אורית

שי יוסף

יוסי חדד

גופמן רוזה

גומברג אלה

איתן רכט

דורית שרגיל

גורביץ אלכסנדר

גידרון ליאת

ברט היקסון

הילי בונפיל

גרה עבד

גרינברג משה

אלכס פרדייז

דנה חלציק

גרינברגר רפאל

גרשוביץ ולדימיר

עטילה דועאא

דניאל יצחק

דהן דוד

דמתי שאלתיאל

רון ליעוז

זועבי חליל

דנינו איילת

הברמן עמי

שחר סמרה

לאוניד שוורצבורד

הדר מאור מירב

הזה יעל

לודמילה גוזב

ריינגריץ אנדריי

הלל מוטי

המוברגר מירית

הרמתי יגאל

הרמן אורן

		
ואקנין משה

ווהב ווהב

וורמוט נעמה

וייסמן סבטלנה

זיו אורי

זיידן מוחמד

תוקף המינוי עד יום כ"ח באדר ב' התשפ"ב ( 31במרס
 ,)2022וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.
ל' באדר א' התשע"ט ( 7במרס )2019
(חמ -3-2689ה)1
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר

זיימן ורדית

זילברמן מאיר

		
זמורסקי רונית

חבר שולמית

		
חג' יחיא ליילא

חורי צביה

לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו ,התשי"ד1954-

חורש ואדים

חורש מלי

חסידים אבי

טברובסקי אמה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק לפיקוח על יצוא הצמח
ומוצריו ,התשי"ד ,11954-אני ממנה בזה את עובדי משרד
החקלאות ופיתוח הכפר אשר שמותיהם מפורטים להלן,
למבקרים לעניין החוק האמור:

טובול רחל

		

טל דני

טנג'י שמעון

מינוי מבקרים

יהונתן ליעוז

אבקסיס רחל

אולג' יוסי

יעקובי ענבל

יצחקי הראל

		
אגרי דובב

אופיר איריס

ינקוביץ מיכאי

כהן אדיר

אזולאי יפה

אטיאס אבינועם

כפרי דניאלה

לדרמן יאיר

איילת השחר פפר

אלש בלה

לוחמיטוב איגור

לוי בטי

אליאסי סיני שלומית

אלשייך גסאן

לוי יוחאי

לוי תמי

אפרתי גלית

אקנין יעל

מוטרו יואב

מוסקוביץ אלן

		
אשואל תמיר

בונפיל הי לי

מיטלמן מרינה

מיכאל פלדמן

		
בורשטיין דורון

בטייקו סרפימה

		
מלר הראל יעל

מטבבו קובי

בלאו צוף

בן שושן אורית

סוויסה ציון

סולומון אליקים

		
גורביץ אלכס

גאנם אסעד

סופיר גי

סנדלר אלכסנדר

		
גרה עבד

גרשקוביץ ולדימיר

ספליארסקי ולריה

עברון עופרה

		
גרינברג משה

גרינברגר רפאל

		
עגיב אליאסף

עזרא נדב

דהן בטי

דמתי שאלתיאל

עזרא עלומה

פודין אלון

		
דניאל יצחק

פלד רביב

פרל אורי

ציוני שלומית

קוזודוי יבגני

8 872

1

דנינו איילת

ס"ח התשי"ד ,עמ' .137

ילקוט הפרסומים  ,8159י"ב באדר ב' התשע"ט19.3.2019 ,
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הדר מאור מירב

הלל מוטי

הראל יצחקי

הרמן אורן

הרמתי יגאל

ואקנין משה

		
ווהב ווהב

ורמיט נעמה

		
זיימן ורדית

זועבי חליל

זיו אורי

		

חדד יוסי

חבר שולה
חורי צביה

		
חורש מלי

חורש ואדים

		
חליל רשא

חסן טלי

חסידים אבי
טל דני

		

הודעות 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),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

טובול רחל
טנגי שמעון

		
יוסף שי

יחלצי'יק דנה

יהושע איתן רונן

ינקוביץ מיכאי

יעקובי ענבל

כהן אדיר

		
לדרמן יאיר

לוחמטוב איגור

לוי בטי		

לוי תמר

לוי שלמה

מוסקוביץ אלן

מזרחי עמית

מיטלמן מרינה

מטבבו יעקב

סוויסה ציון

סופיר גי

סנדלר אלכסנדר

		
עברון עפרה

עטילה דועאה

		
עגיב אליסף

עזרא עלומה

פודין אלון

צור עומר

צחי דוד

ציוני שלומית

פלג רביב

פלדמן מיכאל

פרל אורי

פרדייז אלכס

		
קוריס לאוניד

קייס הודה סאוסן

קטלן יואב

קריגן ורד

		
קרייזל אבי

רון ליעוז

רדיע אסף

רם עשהאל

שדות יצחק

שושני אדם

שובל אורן

שפיר יוליה

שרף כאמל

שמאי אריה

		
שמלה מרים
תוקף המינוי עד יום כ"ח באדר ב' התשפ"ב ( 31במרס
 ,)2022וכל עוד המתמנה מכהן בתפקידו.
ל' באדר א' התשע"ט ( 7במרס )2019
(חמ )3-975
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' 2733א,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3295
התשמ"ו ,עמ'  ,1257ותכנית מס' 2733ב ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3826התשנ"א,
עמ'  ,827מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של דרך חדשה או הרחבת
דרך.

.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
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה 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.

.4

תיאור הקרקע -

(א) חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת א-טור ,תחום ההפקעה
משתרע על רחוב אל סהל אל ג'דיד סמטה  ;6קואורדינטות על
פי רשת ישראל הישנה :אורך :בין  173684לבין  ,173721רוחב:
בין  132237לבין  ;132296קואורדינטות על פי רשת ישראל
החדשה :אורך :בין  223684לבין  ,223721רוחב :בין 632237
לבין .632296
סך הכול שטח להפקעה כ– 405מ"ר ,הצבוע בצבע אדום,
כמסומן בתשריט ההפקעה.4
ב) חטיבת קרקע בירושלים ,שכונת א-טור ,תחום ההפקעה
משתרע על רחוב אל ח'לה סמטה  3ודרומית לו;
קואורדינטות על פי רשת ישראל הישנה :אורך :בין 173712
לבין  ,173748רוחב :בין  132269לבין  ;132333קואורדינטות
על פי רשת ישראל החדשה :אורך :בין  223712לבין ,223748
רוחב :בין  632269לבין .632333
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
 4מס' תיק הפקעה .23/1144

סך הכול שטח להפקעה כ– 631מ"ר ,הצבוע בצבע אדום,

ילקוט הפרסומים  ,8159י"ב באדר ב' התשע"ט19.3.2019 ,
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בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

כמסומן בתשריט ההפקעה.4
תשריטי ההפקעה נמצאים במשרדי האגף לנכסי העירייה,
עיריית ירושלים ,וכל המעוניין בדבר זכאי לעיין בהם
בשעות העבודה הרגילות.
כ"ז באדר א' התשע"ט ( 4במרס )2019
(חמ )3-2
אליעזר ראוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' ,2660
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5028התשס"ב ,עמ'  ,294מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח.

.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
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה 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.

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' מי360/ב,
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2958
התשמ"ג ,עמ'  ,2863ותיקון טעות שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,3799התש"ן ,עמ'  ,3870מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים
 5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף  188לחוק
התכנון והבנייה.

.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
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה 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.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע במבשרת ציון ,ששטחה  4,793מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,30462ח"ח  ,1מגרשים  ,52 ,49 ,48ח"ח  ,36מגרש ,49
ח"ח  ,37מגרש .49
למען הסר ספק ,מובהר כי בהתאם לסעיף 7א לפקודה ,אין
בפרסום הודעה זו משום הודאה כי ההחזקה במקרקעין
האמורים היא חוקית או כי יש למחזיקים זכויות כלשהן
בקרקע ואין בה מניעה לדרישת תשלום פיצויים לבעלי
הזכויות במקרקעין בגין שימוש לא חוקי שנעשה בהם על
ידי מי מהמחזיקים.

כ"ד בטבת התשע"ט ( 30בינואר )2019
(חמ )3-2
איריס לוין
יושבת ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה הראל
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה

8 874

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,ששטחה  117מ"ר ,המזוהה
כגוש  ,9008חלקה ( 48בעבר ח"ח  37בגוש שומה .)7027
ל' בשבט התשע"ט ( 5בפברואר )2019
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' ,2660
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5028התשס"ב ,עמ'  ,294מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח ,שטח לבנייני ציבור ודרך.

__________

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

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל

ילקוט הפרסומים  ,8159י"ב באדר ב' התשע"ט19.3.2019 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000241 :התקבל ב 19/03/2019 -

אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

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
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה 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.

.4

תיאור הקרקע -

.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
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה 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.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בתל–אביב-יפו ,גוש שומה - 7044

חלקה

שטח
החלקה
במ"ר

שטח
הפקעה
במ"ר

גוש
הערות

בשלמות

כולל שטחים
שהופקעו בעבר

בשלמות

כולל שטחים
שהופקעו בעבר

38

140

39

122

120

1,519

כ–46

121

1,032

כ–48

145

205

כ–6

1506

751

כ–719

6927

בהתאם למפת
גוש שומה סימון
החלקה,145/1 :
145/2

כ"ז באדר א' התשע"ט ( 4במרס )2019
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

חלקה/ח"ח

שטח רשום
במ"ר

שטח הפקעה
במ"ר

38

307

בשלמות

51

239

בשלמות

68

386

38

69

471

41

7003

13

3,366

246

7004

4

19,666

51

6

7,630

5,476

7

95

בשלמות

8

586

בשלמות

י"ט באדר א' התשע"ט ( 24בפברואר )2019
(חמ )3-2
רון חולדאי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' תממ
 ,153שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3093התשמ"ד ,עמ' ( 3227להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית אונו (להלן
 הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות(רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי
הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה
לצורך ציבורי של דרך.

.2

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

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,3501
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6596
התשע"ג ,עמ'  ,4826והודעה בדבר הודעה מתוקנת בדבר
אישור תכנית מס'  ,3501שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,7564התשע"ז ,עמ'  ,8438מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל–אביב-יפו (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח
ציבורי פתוח ,שטח לבנייני ציבור ודרך.

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל

ילקוט הפרסומים  ,8159י"ב באדר ב' התשע"ט19.3.2019 ,

__________

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

8875

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000241 :התקבל ב 19/03/2019 -

.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
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה 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.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בקריית אונו ,גוש  ,6494חלקה  ,334בשטח של
 510מ"ר ,שטח הפקעה 21 :מ"ר; הייעוד :דרך.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ו באדר א' התשע"ט ( 3במרס )2019

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,וכל מעוניין
רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
כ"ד באדר א' התשע"ט ( 28בפברואר )2019
(חמ )3-2
שועאע מסארווה מנצור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה אל–טייבה

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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'
רצ/מק ,1/107/1/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,7918התשע"ח ,עמ'  ,10858מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של
שטח ציבורי פתוח ומיתקנים הנדסיים.

.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
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה 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.

.4

תיאור הקרקע -

(חמ )3-2
__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ישראל גל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריית אונו

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' טב,2545/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,4118
התשנ"ג ,עמ' ( 3170להלן  -התכנית) ,מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה אל–טייבה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת
בסעיף  4להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי
כמשמעותו בסעיף  188לחוק התכנון והבנייה.

.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
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה 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.

.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע באל–טייבה ,גוש  ,7854חלקה  16בשלמות.
מול בית העם המזרחי (השכונה המזרחית).

__________

 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

8 876

חטיבת קרקע בראשון לציון ,המזוהה כגוש  ,3632ח"ח
( 117לשעבר ח"ח  ,)23ששטחה כ– 727מ"ר; הייעוד :שטח
ציבורי פתוח ומיתקנים הנדסיים ,מתחם אגם היקוות "הגל
הגואה".
כ"ח בשבט התשע"ט ( 3בפברואר )2019
(חמ )3-2
רז קינסטליך
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת 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' ג,18384/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,8159י"ב באדר ב' התשע"ט19.3.2019 ,

משרד המשפטים מחלקת רשומות ,מזהה דוקסנטר ,801-02-2019-000241 :התקבל ב 19/03/2019 -

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6329
התשע"ב ,עמ'  ,968מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה משגב (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 47680-01-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מוסך המומחים ג.ס .בע"מ ,ח"פ
,51-384791-3

.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
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה 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.

.4

תיאור הקרקע -

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.

חטיבת קרקע ביישוב מנוף ,המזוהה כגוש  ,19635חלקה
 233בשלמותה ,ששטחה  12,730מ"ר.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  10.00ביום
.20.3.2019

כ"ו באדר א' התשע"ט ( 3במרס )2019
(חמ )3-2
דני עברי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה משגב
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה

והמבקש :נזיה ג'ריס ,ע"י ב"כ עו"ד שרבל דקואר ,משד'
ירושלים  ,7/1ת"ד  ,4542מעלות.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.1.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.4.2019בשעה .9.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
שרבל דקואר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 67826-02-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת כ.י.ש .בניה וצנרת בע"מ ,ח"פ
,51-246097-3

פר"ק 28674-02-19

והמבקשים :סמיח רבעי ,גהאד חלאף ,פואד חלאף ,רוחי
אבו עאלן ועצאם הוארין ,ע"י ב"כ עו"ד רפיק אבו חמאד
ו/או ראיד אבו חמאד ,מרח' חן  ,38/37ת"ד  ,1308ערד ,טל'
 ,08-9952785פקס' .08-9958808

והמבקשת :יוליה שפרן וורונובסקי ,ע"י ב"כ עו"ד טל רבי,
מרח' יגאל אלון  ,159ת"ד  ,44125תל אביב.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.2.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.4.2019בשעה .9.30

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ר.פ.א .פורט-פנורמה ,שירותי תיירות
בע"מ ,ח"פ ,51-265228-0

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.2.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.4.2019בשעה .12.00
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 12.00
ביום .10.4.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

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 משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רפיק אבו חמאד ,עו"ד
בא כוח המבקשים

טל רבי ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
בת  -שבע יולזרי בע"מ
(ח"פ )51-403820-7
(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  ,21.10.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהב
חיים יולזרי ,מרח' מזא"ה  ,5תל–אביב-יפו ,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 ,11.4.2019
בשעה  ,14.00במשרדי 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.
יהב חיים יולזרי ,מפרק

מט  -בילד בע"מ
(ח"פ )51-344877-9
(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  ,1.12.2018התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד
אונגר ,מכפר ראש הנקרה  ,2282500למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.4.2019
בשעה  ,09.00במשרדי 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.
עודד אונגר ,מפרק

שיפרו מרקטינג בע"מ
(ח"פ )51-2255569-6
(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  ,4.2.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל
ליסנר ,מרח' החשמונאים  ,37רעננה ,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 ,15.5.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יחיאל ליסנר ,מפרק

אונגארד ניהול ושיווק וביצוע פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-106411-5
(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  ,4.2.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל
ליסנר ,מרח' החשמונאים  ,37רעננה ,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 ,15.5.2019
בשעה  ,10.30אצל 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.
יחיאל ליסנר ,מפרק

מ .רזניק קבלן לעבודות חשמל בע"מ
(ח"פ )51-259243-7
(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  ,6.3.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רז מאיר ,מרח'
שד' משה גושן  ,49קריית מוצקין  ,2631310למפרק 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 ,15.5.2019
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
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סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רז מאיר ,מפרק

אייכה ונצ'רס ( )2011בע"מ
(ח"פ )51-470494-9
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את ירון קרני ,מרח' בילויה מעוז  ,6תל–אביב-יפו
 ,6937006למפרק 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 ,23.6.2019
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' נחמני  ,26תל–אביב-יפו
 ,6579444לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ירון קרני ,מפרק

מעבדות שכם בע"מ
(ח"פ )51-089142-7
(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  ,4.3.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ראובן וייס,
מרח' ברקת  ,6ת"ד  ,394קדומים  ,4485600למפרק 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 ,25.6.2019
בשעה  ,14.00במשרדי 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 וייס ,עו"ד ,מפרק

עזורי יצחק ניהול בע"מ
(ח"פ )51-325229-6
(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

ילקוט הפרסומים  ,8159י"ב באדר ב' התשע"ט19.3.2019 ,

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,5.3.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד
עזורי ,מרח' משה פרלוק  ,9תל 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 ,10.7.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' גבולות  ,6תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דוד עזורי ,מפרק

אל.גמ 15 .בע"מ
(ח"פ )51-502691-2
(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  ,10.3.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
יהונתן גמליאל ,מרח' הנוטע  ,11נתניה  ,4230017למפרק 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 ,11.7.2019
בשעה  ,16.00במשרדי 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.
יהונתן גמליאל ,רו"ח ,מפרק

מ.ת .אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-507154-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.3.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'יהאד
דיאב ,מרח' דרך הים 177א ,חיפה ,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 ,31.7.2019
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח' שיבת ציון  ,24חיפה ,לשם
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הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ג'יהאד דיאב ,מפרק

טופ אשדוד מול הים (ג.ד.ח.מ) בע"מ
(ח"פ )51-561637-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,6.3.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלי
ברוך דן ,מרח' זנגביל  ,10אשדוד ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2019בשעה
 ,10.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלי ברוך דן ,מפרקת

ישראל וי.פי.אן סרוויסס בע"מ
(ח"פ )51-582534-7
(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  ,24.2.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל
שייביץ ,מרח' החשמונאים  ,10אזור ,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 ,22.8.2019
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.
יחיאל שייביץ ,מפרק

וואי.אס.קלאוד בע"מ
(ח"פ )51-582038-9
(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
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החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.2.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל
שייביץ ,מרח' החשמונאים  ,10אזור ,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 ,22.8.2019
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.
יחיאל שייביץ ,מפרק

ע.ב.דליה אשדוד אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-254050-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,20.2.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
אלכס שחם ,מרח' יגאל אלון  ,155תל 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 ,2.7.2019
בשעה  ,11.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלכס שחם ,רו"ח ,מפרק

אוורטרסט  -החברה הישראלית לנאמנות 1999
בע"מ
(ח"פ )51-284327-7
(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  ,25.2.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
אלכס שחם ,מרח' יגאל אלון  ,155תל 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.

ילקוט הפרסומים  ,8159י"ב באדר ב' התשע"ט19.3.2019 ,
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,2.7.2019
בשעה  ,11.30אצל 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.
אלכס שחם ,רו"ח ,מפרק

מואיד חברה לבניה בע"מ
(ח"פ )51-297438-7
(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  ,27.2.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח,
עו"ד ,דותן משולם ,מרח' הבונים  ,6ת"ד  ,3569רמת גן ,5213604
קומה  ,2למפרק 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 ,2.7.2019
בשעה  ,15.00במשרדי 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.
דותן משולם ,רו"ח ,עו"ד ,מפרק

הרמוניה  -בי שמחות משה בע"מ
(ח"פ )51-364696-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.3.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח
יוסף רחמים ,מרח' רוטשילד  ,53ראשון לציון ,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 ,4.7.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יוסף רחמים ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,8159י"ב באדר ב' התשע"ט19.3.2019 ,

ד"ר יואל פרנדזל ד .בע"מ
(ח"פ )51-330986-4
(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  ,24.2.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל
פרנדזל ,מרח' הרופא 50א ,חיפה ,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 ,4.7.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יואל פרנדזל ,מפרק

מרפאת סיקורל בע"מ
(ח"פ )51-409823-5
(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  ,3.3.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
גיא אופיר ,מרח' כנרת  ,5בני 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 ,10.7.2019
בשעה  ,18.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גיא אופיר ,עו"ד ,מפרק

דקור אלפא סוכנויות ( )1996בע"מ
(ח"פ )51-229538-7
(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  ,10.3.2019התקבלה
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה
גרוס ,מרח' בגין  ,5/3יהוד  ,5647803למפרק 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 ,14.7.2019
בשעה  ,14.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
צביקה גרוס ,מפרק

גולדוסר אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-534904-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.2.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב
גולדוסר ,מרח' בן צבי  ,12פתח תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.7.2019
בשעה  ,17.30אצל עו"ד ערי גץ ,מרח' קרן קימת לישראל ,מס'
 ,23פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב גולדוסר ,מפרק

ג'אסטר פור יו עופר בע"מ
(ח"פ )51-462023-6
(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 עופר שבתאי ,מרח' יצחק שדה  ,26פתח
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.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,24.7.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עופר שבתאי ,מפרק

מגדל טרוניקס פרסום בע"מ
(ח"פ )51-527824-0
(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 ,התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה
מרצון ולמנות את נאסר אוסאמה ,מת"ד  ,1325מגד אל כרום
 ,2019000למפרק 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 ,30.7.2019
בשעה  ,18.00במשרדי 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.
אחמד נאסר אוסאמה ,מפרק

משפחת חג בע"מ
(ח"פ )51-534907-4
(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  ,26.2.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענת
גולדוסר חג ,מרח' רש"י  ,11תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.7.2019
בשעה  ,17.30אצל עו"ד ערי גץ ,רח' קרן קימת לישראל ,23
פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ענת גולדוסר חג ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,8159י"ב באדר ב' התשע"ט19.3.2019 ,
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ארגוס די .אן .מערכות בע"מ
(ח"פ )51-565611-4
(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  ,3.3.2019התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי אבני,
מרח' בר-כוכבא ( ,23קומה  ,)15בני 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 ,1.8.2019
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.
אורי אבני ,עו"ד ,מפרק

נייברגר ייעוץ מיגון בע"מ
(ח"פ )51-572333-6
(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 מיכאל ניברגר ,מרח' עליית הנוער  ,42תל אביב
 ,67450למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.8.2019
בשעה  ,17.00אצל עו"ד גלוזמן חוברס להט ושות' ,רח' אריאל
שרון  ,4מגדל השחר ,קומה  ,30גבעתיים ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
מיכאל ניברגר ,מפרק

טקסימו בע"מ
(ח"פ )51-582140-3

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,4.3.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
עומר כהן ,מרח' היוצרים  ,5אור יהודה ,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 ,1.8.2019
בשעה  ,13.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
עומר כהן ,עו"ד ,מפרק

מרטין אופטיקה שיווק ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-183134-9
(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  ,3.3.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב
הרשקוביץ ,מרח' יגאל אלון  ,94תל 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 ,7.8.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יניב הרשקוביץ ,עו"ד ,מפרק

דוב רבר הדרכה חקלאית בע"מ
(ח"פ )51-458710-4
(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  ,5.3.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוב
רבר ,מרח' הגליל  49ב' ,כפר סבא  ,442356למפרק החברה.

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

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

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.8.2019
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

(בפירוק מרצון)

ילקוט הפרסומים  ,8159י"ב באדר ב' התשע"ט19.3.2019 ,
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סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דוב רבר ,מפרק

החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.2.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נירה
לוי ,מרח' וולפסון  ,62פתח תקווה ,ואת דניאלה רייטמן ,מרח' בן
גוריון  ,60רמת השרון ,למפרקות החברה.

עתידית כח אדם בע"מ

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

(ח"פ )51-369524-7
(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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.4.2019
בשעה  ,12.00ברח' וולפסון  ,62פתח תקווה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקות ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נירה לוי דניאלה רייטמן
מפרקות

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:

שם החייב
בנימין יעקב
יצחק הדר

איריס מזל
מזרחי
מויזה פצחדזה

כתובת
ניל"י  ,3חדרה
שדרות
ההסתדרות ,251
חיפה
רבין  ,3קריית אתא

הגפן ,3/29
נצרת עילית
זוהייר אמארה ת"ד  ,2706כפר כנא
כפר יפיע
ג'אד כסאברה
גבריאל שלו
גני אור ,95
אור עקיבא
שוקרון
נינה פפינשווילי אשר גולאק
 ,401/6ירושלים
שכ'  ,26בית ,162
אחמד אלבאז
תל שבע

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל שבה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל מסלול
הדיון
לחוק
מספר התיק
הפטר
10/07/2019
07/06/2019 5205530115
קריות
29/04/2019
15/04/2019 0299009148
קריות

לשכת ההוצאה
לפועל שבה
מתקיים הדיון
קריות
קריות

שעת
הדיון
09:00
09:40

קריות

28/04/2019 5092960319

12/05/2019

קריות

10:45

נצרת

10/06/2019 1099687004

10/07/2019

נצרת

10:00

נצרת
קריות
קריות

03/04/2019 0999895111
12/06/2019 5040620516
13/06/2019 1399819143

17/04/2019
10/07/2019
10/07/2019

נצרת
קריות
קריות

12:30
09:40
10:30

ירושלים

399959002

17/06/2019

15/09/2019

ירושלים

10:00

באר שבע

11/06/2019 1499840124

11/07/2019

באר שבע

11:00
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