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מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
מחוזי,  משפט  בית  של  שופטת  סלע,  דיאנה  את  בזה  ממנה  אני 

לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי חיפה.

כ"ט באדר א' התשע"ט )6 במרס 2019(
)חמ 3-60-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את משה סובל, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן 

נשיא של בית המשפט המחוזי ירושלים.

כ"ט באדר א' התשע"ט )6 במרס 2019(
)חמ 3-60-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את יורם ברוזה, שופט של בית משפט שלום, לסגן 
נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום, מיום כ"ט באדר א' 

התשע"ט )6 במרס 2019( עד יום ט' באדר התש"ף )5 במרס 2020(.

כ"ט באדר א' התשע"ט )6 במרס 2019(
)חמ 3-60-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את עמית פרייז, שופט של בית משפט שלום, לסגן 

נשיא של בתי משפט השלום במחוז מרכז.

כ"ט באדר א' התשע"ט )6 במרס 2019(
)חמ 3-60-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את שמואל הרבסט, שופט של בית משפט שלום, 

לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז ירושלים.

כ"ט באדר א' התשע"ט )6 במרס 2019(
)חמ 3-60-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984, ולפי 

פקודת התעבורה

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולפי סעיף 26)ג( לפקודת התעבורה2,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את נאיל 
מהנא, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט 

שלום לענייני תעבורה במחוז ירושלים.

כ"ט באדר א' התשע"ט )6 במרס 2019(
)חמ 3-60-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ז, עמ' 383.  2

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984, ולפי 

פקודת התעבורה

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולפי סעיף 26)ג( לפקודת התעבורה2,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את עופר 
משפט  בתי  של  נשיא  לסגן  שלום,  משפט  בית  של  שופט  נהרי, 
השלום לענייני תעבורה במחוז תל–אביב-יפו, מיום כ"ה באדר ב' 

התשע"ט )1 באפריל 2019(.

כ"ט באדר א' התשע"ט )6 במרס 2019(
)חמ 3-60-ה5(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ז, עמ' 383.  2

מינוי יושב ראש ועדת ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו 
החוק(   - )להלן  התש"י-11950  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה 

 
ס"ח התש"י, עמ' 162.  1
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וסעיף 5)א( ו–)ב( לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992 וסעיף 
16 לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-31984, ובהסכמת 
שופט  חדש,  חיים  את  ממנה  אני  העליון,  בית המשפט  נשיאת 
לפי  ערעור  ועדת  ראש  ליושב  שלום,  משפט  בית  של  בקצבה 

החוק, במחוז מרכז.

תלויים  בתיקים  הדיון  סיום  ולצורך  לשנה  המינוי  תוקף 
ועומדים שהשופט החל בשמיעתם ובתיקים אלה בלבד.

כ"ט באדר א' התשע"ט )6 במרס 2019(
)חמ 3-321-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  3

הודעה על מתן הוראה לקיצור מועד
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  66ה)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
ימים  ב–15  לקצר  הוריתי  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
)פטור  והבנייה  התכנון  צו  של  באינטרנט  הפרסום  מועד  את 
מתכנית ומהיתר להצבת מיגונית ולשימוש בה( )הוראת שעה(, 
התשכ"ט-22019, לפני תחילת עבודות להצבת מיגונית לפי הצו 

האמור.

י"ט באדר התשע"ט )26 במרס 2019(
)חמ 3-4912-ה1(

משה כחלון  
   שר האוצר

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.  1

ק"ת התשע"ט, עמ' 3078.  2

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

אני מודיע כי הסכומים הנקובים בסעיף 47א לחוק מס ערך 
מוסף, התשל"ו-11975 )להלן - החוק(, תואמו כאמור בסעיף 126 
הם   ,)2019 בינואר   1( התשע"ט  בטבת  כ"ד  מיום  ולפיכך  לחוק, 

כמפורט להלן:

305 שקלים חדשים  הוא  )א(, הסכום המזערי  קטן  בסעיף   )1(
והסכום המרבי הוא 24,471 שקלים חדשים;

בסעיף קטן )ב(, הסכום הוא 24,471 שקלים חדשים.  )2(

ד' באדר ב' התשע"ט )11 במרס 2019(
)חמ 3-518-ה1(

משה כחלון  
שר האוצר  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשע"ח, עמ' 9414.  1

הסמכת ממונה
לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, 
התשס"ז-12007 )להלן - החוק(, אני מסמיך את קרן יפית גוריון, 

לממונה לעניין הסמכויות המנויות בסעיף 11)א()2( לחוק.

 
ס"ח התשס"ז, עמ' 96.  1

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-3723-ה1(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

הסמכת ממונה
לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, 
התשס"ז-12007 )להלן - החוק(, אני מסמיך את סמדר בן ברוך, 

לממונה לעניין הסמכויות המנויות בסעיף 11)א()2( לחוק.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(
)חמ 3-3723-ה1(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשס"ז, עמ' 96.  1

הסמכה
לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )ריסוס בקרבת מקורות 
מים(, התשנ"א-1991, לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( 

)שימוש בבוצה וסילוקה(, התשס"ד-2004, ולפי תקנות המים 
)מניעת זיהום מים( )מערכת להולכת שפכים(, התשע"ב-2011

בתוקף סמכויותיי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן, 
אסנת  מסמיך  אני  לצדם,  ב'  בטור  המפורטים  החיקוקים  של 
חביבה מלכה, בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם, כל עוד היא 

משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה:

טור א'
הסעיף או 

התקנה
טור ב'

החיקוק
טור ג'

הסמכויות

תקנות המים )מניעת 7)ב(
זיהום מים( )ריסוס 

בקרבת מקורות מים(, 
התשנ"א-11991

דרישת הצגת פנקס 
ריסוס

תקנות המים )מניעת 4)5(
זיהום מים( )שימוש 

בבוצה וסילוקה(, 
התשס"ד-22004

עיון במסמכים

תקנות המים )מניעת 2
זיהום מים( )מערכת 

להולכת שפכים(, 
התשע"ב-32011

ממונה מחוזי לעניין 
תקנות 5)ג(, 6)ג(, 6)ד(, 

8)א()2(, 8)א()3(, 8)ג(, 
10)א(, 10)ג(, 10)ד( 

לתקנות
י"ז בשבט התשע"ט )23 בינואר 2019(

)חמ 3-2235-ה1(
זאב אלקין  

השר להגנת הסביבה  
ק"ת התשנ"א, עמ' 776.  1

ק"ת התשס"ד, עמ' 287.  2

ק"ת התשע"ב, עמ' 242.  3
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מינוי ממלאת מקום נציגת השר להגנת הסביבה 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  7)א()2(  סעיפים  לפי  סמכויותיי  בתוקף 
לוי,  מלכה  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
לממלאת מקום נציגתי בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

המרכז ובכל ועדות המשנה שלה.

משמשת  העובדת  עוד  וכל  שנים  לחמש  המינוי  תוקף 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

כ"א בשבט התשע"ט )27 בינואר 2019(
)חמ 3-7-ה2(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 74.  1

ביטול מינוי
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–48א)א(  7)א()2(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
סמט2,  גיא  של  המינוי  את  מבטל  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
לממלא מקום נציגתי בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז הדרום.

כ"א בשבט התשע"ט )27 בינואר 2019(
)חמ 3-7-ה2(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 74.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 798.  2

 הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות 
רפואיות לערעורים

לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי 
עבודה(, התשט"ז-1956

לתקנות  27)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לפגעי עבודה(, התשט"ז-21956, 
קבעתי כי ד"ר רונן גספר, רישיון  מס' 2-7014, ייכלל ברשימת חברי 

ועדות רפואיות לערעורים.

תוקף המינוי האמור הוא עד תום 3 שנים ממועד פרסומו 
ברשומות.

כ"ו באדר א' התשע"ט )3 במרס 2019(
)חמ 3-89-ה2(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשע"ו, עמ' 972.  2

מינוי מפקחים
לפי חוק הזרעים, התשט"ז-1956

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הזרעים, התשט"ז-11956, 
אני ממנה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר אשר 

שמותיהם מפורטים להלן, למפקחים לעניין החוק האמור:

 
ס"ח התשט"ז, עמ' 97; התשכ"ה, עמ' 55.  1

הסמכה
לפי תקנות המים )מניעת זיהום מים( )ריסוס בקרבת מקורות 

מים(, התשנ"א-1991, לפי חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008, לפי 
תקנות המים )מניעת זיהום מים( )שימוש בבוצה וסילוקה(, 
התשס"ד-2004, ולפי חוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח 

ממונה ואכיפה(, התשע"א-2011

א'  בטור  המפורטים  הסעיפים  לפי  סמכויותיי  בתוקף 
להלן, של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם, אני מסמיך את 
אברהם באייך, בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם, כל עוד הוא 

משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה:

הסעיף או 
התקנה

טור ב'
החיקוק

טור ג'
הסמכויות

תקנות המים )מניעת 7)ב(
זיהום מים( )ריסוס 

בקרבת מקורות מים(, 
התשנ"א-11991

דרישה להצגת פנקס 
ריסוס

חוק אוויר נקי, 2
התשס"ח-22008

ממונה לשם פיקוח, 
לפי סעיף 43)א(

לפי תקנות המים 4)5(
)מניעת זיהום 
מים( )שימוש 

בבוצה וסילוקה(, 
התשס"ד-32004

עיון במסמכים

חוק הגנת 4א
הסביבה )סמכויות 

פיקוח ואכיפה(, 
התשע"א-42011

ממונה הגנת הסביבה

ט"ו בשבט התשע"ט )21 בינואר 2019(
)חמ 3-2235-ה1(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ק"ת התשנ"א, עמ' 776.  1

ס"ח התשס"ח, עמ' 752.  2

ק"ת התשס"ד, עמ' 287.  3

ס"ח התשע"א, עמ' 738.  4

מינוי ממלאת מקום נציגת השר להגנת הסביבה 
בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז צפון

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  7)א()2(  סעיפים  לפי  סמכויותיי  בתוקף 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את הגר רות שושן, 
לממלאת מקום נציגתי בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

הצפון ובכל ועדות המשנה שלה.

משמשת  העובדת  עוד  וכל  שנים  לחמש  המינוי  תוקף 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

כ"א בשבט התשע"ט )27 בינואר 2019(
)חמ 3-7-ה2(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 74.  1
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תוקף ההסמכה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו במשרד 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

י"ב באדר ב' התשע"ט )19 במרס 2019(
)חמ 3-2495-ה7(

                                              אביגדור קפלן
                             המנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה

                                            והשירותים החברתיים

הסמכה
לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

התשנ"א-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות רישוי עסקים )סילוק 
את  מסמיך  אני  התשנ"א-11990,  מסוכנים(,  חומרים  פסולת 

אברהם באייך, למנהל לעניין תקנה 3 לתקנות האמורות.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
במשרד להגנת הסביבה.

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמ 3-828-ה1(

                                                       גיא סמט
                                                       המנהל הכללי של

                                                 המשרד להגנת הסביבה
ק"ת התשנ"א, עמ' 22.  1

הסמכה
לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

התשנ"א-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות רישוי עסקים )סילוק 
פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א-11990, אני מסמיך את נורה 

חדיש, למנהלת לעניין תקנה 3 לתקנות האמורות.

עוד המוסמכת משמשת  כל  בתוקפה  זו תעמוד  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

י' בשבט התשע"ט )16 בינואר 2019(
)חמ 3-828-ה1(

                                                       גיא סמט
                                                       המנהל הכללי של

                                                 המשרד להגנת הסביבה
ק"ת התשנ"א, עמ' 22.  1

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה
לפי חוק כביש אגרה )כביש ארצי לישראל(, התשנ"ה-1995

בתוקף הסמכות לפי סעיף 6)א( ו–)ג( לחוק כביש אגרה )כביש 
הזיכיון  חוזה  לתנאי  ובכפוף  התשנ"ה-11995,  לישראל(,  ארצי 
שנחתם בין מדינת ישראל וחברת דרך ארץ הייווייז )1997( בע"מ, 

אני מודיע כי מיום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019( - 

סכומי  עדכון  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )1(
אגרה2, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

ברכב שמשקלו הכולל המותר            3.34 )א( 
פחות מ–4 טון        

                                         
ס"ח התשנ"ה, עמ' 490; התשנ"ח, עמ' 282.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 511.  2

אופיר איריס אגרי דובב  

אזולאי דור אולג' יוסי  

אשוול תמיר אליאסי סיני שלומית 

בונפיל הילי בורשטיין דורון  

גנאם אסעד בלאו צוף  

גרינברגר רפאל גרינברג משה  

דהן דוד גרה עבד  

דניאל יצחק דמתי שאלתיאל  

הזה יעל דנינו איילת  

הרמתי יגאל הברמן עמי  

ואקנין משה הרמן אורן  

זיימן ורדית זיו אורי  

זועבי חליל זילברמן מאיר  

חורש ואדים חדד יוסי  

יחילצ'יק דנה ח'ליל רשא  

לו בטי כפרי דניאלה  

מאור מירב לוי תמר  

סולומון אליקים מוסקוביץ אלן  

עברון עופרה סמרה שחר  

עטילה דועאה עגיב אליאסף  

פודין אלון עזרא נדב  

פרדייז אלכס פרל אורי  

צור עומר ציוני שלומית  

קוריס ליאוניד צחי דוד  

רם עשאל קייס הודה סווסאן  

שושני אדם רון ליעוז  

שי יוסף שובל אורן  

שמלה מרים שפיר יוליה  

שרף כאמל שמאי אריה  

במרס   31( התשפ"ב  ב'  באדר  כ"ח  יום  עד  המינוי  תוקף 
2022(, וכל עוד המתמנה מכהן בתפקידו.

ל' באדר א' התשע"ט )7 במרס 2019(
)חמ 3-454(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הסמכה לגורם מוסמך ארצי במשרד העבודה 
הרווחה והשירותים החברתיים

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  7)ה()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, אני מסמיך את אריק טייב, מנהל 
והשירותים  הרווחה  העבודה  במשרד  והסמכות  רישוי  תחום 
תחילה  מועד  קביעת  לעניין  ארצי  מוסמך  לגורם  החברתיים, 
קבלת  ולעניין  לחוק  ו–7ג4   7 סעיפים  לפי  דרישות  של  מוקדם 
השגות, דיון והכרעה בהן לפי תקנה 11ד לתקנות רישוי עסקים 

)הוראות כלליות(, התשס"א-22000.

                                           
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ח, עמ' 778.  1

ק"ת התשס"א, עמ' 10; התשע"ג, עמ' 118.  2
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בשקלים חדשים

ברכב שמשקלו הכולל המותר 4 טון              10.02 )ב( 
או יותר             

באופנוע              1.67  )ג( 

אגרה3,  סכומי  בדבר  בהודעה  נקבעו  אשר  האגרה  סכומי   )2(
ביחס לקטע 18, הם כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

ברכב שמשקלו הכולל המותר            5.04 )א( 
פחות מ–4 טון        

ברכב שמשקלו הכולל המותר                      15.12 )ב( 
4 טון או יותר             

באופנוע              2.52  )ג( 

י"ח באדר ב' התשע"ט )25 במרס 2019(
)חמ 3-2914-ה1(

                                                         אבי דור
המנהל הכללי של חברת דרך  

ארץ הייווייז )1997( בע"מ  
בעל הזיכון   

י"פ התשע"ח, עמ' 511.  3

הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה
לפי חוק כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ג( לחוק כבישי אגרה )מנהרות 
הכרמל(, התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ובכפוף לתנאי חוזה 
בע"מ  כרמלטון  לקבוצת  ישראל  מדינת  בין  שנחתם  הזיכיון 

)להלן - בעל הזיכיון(, אני מודיע לאמור:

בהודעה זו -  .1

"הסכם שימוש" - כהגדרתו בחוק;

"מנוי" - כהגדרתו בחוק;

"קטע" - כהגדרתו בתקנות כבישי אגרה )מנהרות הכרמל( 
תשלומים(,  ואכיפת  אגרה  בתשלום  החיוב  )אופן 

התש"ע-22010;

התעבורה3,  בפקודה  כהגדרתו  מנועי  רכב   - פרטי"  "רכב 
למעט רכב ציבורי, משאית ומשאית קלה;

"רכב ציבורי" - כהגדרתו בפקודה התעבורה, ובלבד שהוא 
מיועד או משמש להסעת 10 אנשים או יותר נוסף על 

הנהג;

"משאית" - רכב מסחרי או רכב עבודה כהגדרתם בפקודת 
 4,000 על  עולה  המותר  הכולל  שמשקלם  התעבורה, 

ק"ג;

"משאית קלה" - משאית אשר משקלה הכולל המותר אינו 
עולה על 12,000 ק"ג, שיש לגביה הסכם שימוש תקף 

בכביש מנהרות הכרמל במועד ביצוע הנסיעה.

 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 493; י"פ התשע"ט, עמ' 4839.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 1133.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  3

סכומי   ,)2019 באפריל   1( התשע"ט  ב'  באדר  כ"ה  מיום   .2
בכבישי  נסיעה  בעד  הזיכיון  בעל  בידי  שייגבו  האגרה 

מנהרות הכרמל לגבי נסיעה בקטע, הם כמפורט להלן:

רכב פרטי שנכלל בהסכם שימוש )מנוי( - 7.06 שקלים  )א( 
חדשים;

רכב פרטי שלא נכלל בהסכם שימוש )שאינו מנוי( -  )ב( 
9.92 שקלים חדשים;

רכב ציבורי או משאית קלה - 29.85 שקלים חדשים; )ג( 

משאית, למעט משאית קלה - 49.75 שקלים חדשים. )ד( 

י"ז באדר ב' התשע"ט )24 במרס 2019(
)חמ 3-4170(

ערן בן–ארוש  
    המנהל הכללי

של קבוצת כרמלטון בע"מ  
בעל הזיכיון במנהרות הכרמל  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 493; י"פ התשע"ט, עמ' 4839.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 1133.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  3

הודעה על מינוי חברי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

 5 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות  הרשויות  לחוק 
יוסף,  התשל"ו-11976, מינתה מועצת המועצה האזורית מעלה 
בישיבתה מיום א' באדר א' התשע"ט )6 בפברואר 2019(, את עורך 
לחברי  כהן  שמעון  ואת  קלמן  שולה  את  מנצורה,  שלמה  הדין 

ועדת ערר לארנונה במועצה האזורית מעלה יוסף.

א' באדר א' התשע"ט )6 בפברואר 2019(
)חמ 3-265-ה1(

שמעון גואטה  
                                      ראש המועצה האזורית מעלה יוסף

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה על מינוי חבר ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

 5 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות  הרשויות  לחוק 
בישיבתה  ערד,  העיר  מועצת  מליאת  מינתה  התשל"ו-11976, 
מיום ז' באדר א' התשע"ט )12 בפברואר 2019(, את מאיר שטנצלר 
אריה  חיים  של  במקומו  האמור  החוק  לעניין  ערר  ועדת  לחבר 

קליין2.

י"א באדר ב' התשע"ט )18 במרס 2019(
)חמ 3-265-ה1(

ניסן בן חמו  
ראש עיריית ערד  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 5672.  2
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

סבג יזמות פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ
 )ח"פ 515286425(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
24/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון 

סבג, מרח' הקונגרס הציוני 13, עפולה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,25/07/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שמעון סבג, מפרק

משווה רגליי כאיילות בע"מ
 )ח"פ 515864577(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל 

איפראימוב, מרח' סמילנסקי 21, נתניה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת 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 21/07/2019, 
בשעה 10:00, במשרד עורכי דין הודסמן, בכתובת הנ"ל, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 
אריאל איפראימוב, מפרק

מסלולי פורמולה ישראל בע"מ
 )ח"פ 514979046(

)בפירוק מרצון(

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

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

17/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר 

פרנק, מרח' ברלינר 10, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת 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 31/07/2019, 
בשעה 10:00, אצל עוד מור סוויל, רח' הרכבת 58, תל–אביב-
יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה. 

אופיר פרנק, מפרק

מ.ש.א שרותי מזון מהיר בע"מ
 )ח"פ 511574097(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
24/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק  יהוד-מונוסון,   ,43 העצמאות  דרך  מרח'  מנורי,  אלדר 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,25/07/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אלדר מנורי, עו"ד, מפרק

חוהלה שיווק אופנה בע"מ
 )ח"פ 513290064(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
05/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חוה 

ולטמן, מרח' אלמוג 21, באר שבע, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

 ,01/08/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

חוה ולטמן, מפרקת

ביג - מג שירותים )1999( בע"מ
 )ח"פ 512842063(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
17/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
רון אהרן זבידה, מרח' הדוגית 15, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,24/07/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

רון אהרן זבידה, עו"ד, מפרק

בודהה בורגרס - יקנעם בע"מ
 )ח"פ 515098671(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
20/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את הדס 

קלמנוביץ, מרח' כורי 2, חיפה 3100401, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/07/2019, 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  גולדברג,  גל  עו"ד  אצל   ,10:00 בשעה 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

הדס קלמנוביץ, מפרקת

נביעה ג'נומיקס בע"מ
 )ח"פ 514789817(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
20/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

איתן לירז, מרח' דרך בגין 52, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת 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 27/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

איתן לירז, עו"ד, מפרק

נועם מירז שירותים הנדסיים בע"מ
 )ח"פ 514921485(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
28/12/2018, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

תומר מירז, מרח' התמר 46, עין איילה 30825, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת 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 09/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

תומר מירז, מפרק

פי.אס.אם טכנולוגיה בע"מ
 )ח"פ 515051266(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/07/2019, 
בשעה 12:00, אצל אסלן-מורד, עורכי דין, רח' אילת 1, טבריה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

יגאל קובי, מפרק

גדי שגיא יזמות בע"מ
 )ח"פ 515078640(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
26/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

חיים פרטוש, מרח' הרשנזון 3, רחובות, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,01/08/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

חיים פרטוש, עו"ד, מפרק

י.פ.ק ישראל פרוג'קט קונסלטנטס בע"מ
 )ח"פ 512837873(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
18/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שירה 

ברכה ברלינר, מרח' הר סיני 4, רעננה, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,26/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

שירה ברכה ברלינר, מפרקת

24/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
 ,2244600 נהריה   ,12 הגטאות  לוחמי  מרח'  ברבארה,  חאתם 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

חאתם ברבארה, עו"ד, מפרק

המעיין, שבו-קום בע"מ
 )ח"פ 513643171(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
24/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בועז 

רבינוביץ', מרח' חומה 5, ראשון לציון, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,20/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 11:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

בועז רבינוביץ', מפרק

נכסי אל יגאל קובי בע"מ
 )ח"פ 513231860(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
24/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל 

קובי, מרח' אלחדיף 18, טבריה, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 
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אי אס.אם נכסים בע"מ
 )ח"פ 514103035(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
21/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,6777016 תל–אביב-יפו   ,58 הרכבת  מרח'  מזרחי,  שולמית 

למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/08/2019, 
לשם  הנ"ל,  בכתובת  גואטה,  ניצחון  עו"ד  אצל   ,15:00 בשעה 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

שולמית מזרחי, מפרקת

טל אינוביישנס בע"מ
 )ח"פ 514799865(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
12/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

תומר שנהר, מרח' משה קול 8, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

זו, לכתובת 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 15/05/2019, 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

תומר שנהר, עו"ד, מפרק

יוסי דוד שיווק מזון בע"מ
 )ח"פ 514472398(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
25/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
19, ראשון לציון, למפרקת  יוספוב, מרח' דוד סחרוב  פז  אסתר 

החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/05/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  12:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אסתר פז יוספוב, עו"ד, מפרקת

גלובוס גיוס גלובאלי בע"מ 
 )ח"פ 514432715(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
21/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מודיעין-מכבים-רעות,   ,2 המעיין  מרח'  זולוטוביצקי,  דניאל 

למפרק החברה.

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

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

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

 ,29/07/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

דניאל זולוטוביצקי, עו"ד, מפרק
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התקבלה   ,28/01/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ריטה פריהר, 

מרח' פלטין נפתלי 1, ראשון לציון, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

ריטה פריהר, עו"ד, מפרקת

ג'י.וי.ריזלטס-חממה והשקעות בע"מ
 )ח"פ 514465301(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,21/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מתנאל 

הרבסט, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מתנאל הרבסט, מפרק

פיתוח הרצליה הכפרית בע"מ
 )ח"פ 512741315(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,24/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

טרוסקנוב, מרח' המייסדים 110, יסוד המעלה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אריה טרוסקנוב, מפרק

פסטה מיאה הוד השרון בע"מ
 )ח"פ 513997551(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,17/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 

ביסנס שירותים עסקיים בע"מ
 )ח"פ 514149749(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
19/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסתר 

זומר, מבאר טוביה, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/05/2019, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אסתר זומר, מפרקת

ת.ב. תוכנה בע"מ 
 )ח"פ 515028215(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
20/03/2019, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אדר אלוני חנן, מרח' השונית 73, בית חירות, למפרקת החברה.

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

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

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

 ,01/10/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 13:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. 

אדר אלוני חנן, עו"ד, מפרקת

מגת - מפעלי גטניו לתרבות בע"מ
 )ח"פ 510204134(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
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החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף שוקרון 
כהן, מרח' הרברט סמואל 27, חדרה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף שוקרון כהן, עו"ד, מפרק

איי.אר.אן.טי השקעות בע"מ
 )ח"פ 515917193(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,24/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד קרן 

יכין דורון, מרח' ספיר 1, הרצליה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

קרן יכין דורון, עו"ד, מפרקת

פלאטקויל סולושנס בע"מ
 )ח"פ 513041517(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,27/02/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אוריאל שילה, מרח' שד' המגינים 35, חיפה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אוריאל שילה, עו"ד, מפרק

שווק רב טעם בע"מ
 )ח"פ 513467431(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,25/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
צבי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

שוורץ, מענב, למפרק החברה.

עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
גלעד ברמן, מרח' דרך בגין 144 , תל–אביב-יפו 6492102, למפרק 

החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גלעד ברמן, עו"ד, מפרק

ב.ד.ל. השקעות וגבייה בע"מ
 )ח"פ 512772765(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,18/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
דוריד  ולמנות את  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 

להואני, מעראבה 3081200, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוריד להואני, מפרק

בריף מי בע"מ
 )ח"פ 515123115(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,20/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רם 

תורן, מרח' דרך בגין 132, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רם תורן, עו"ד, מפרק

ר.ח שרון בע"מ
 )ח"פ 512909664(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,24/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק כהן, מפרק

א.ג.י אלוף בע"מ
 )ח"פ 515149128(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,24/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון יהב, 

מרח' דרך דוד בן גוריון 2, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ציון יהב, מפרק

יון סטאר בע"מ
 )ח"פ 514952829(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
התקבלה   ,20/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורנה רונקין 

נור, מרח' שד' דוד המלך 1, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אורנה רונקין נור, עו"ד, מפרקת

כח אמלדין
 )ח"פ 514694272(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,24/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
נורית  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  התקבלה החלטה 

מנחם, מרח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי שוורץ, מפרק

ווקאסי טכנולוגיות בע"מ
 )ח"פ 515404804(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,25/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
עפר בן יהודה, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עפר בן יהודה, עו"ד, מפרק

מלכה סחר בננות )1989( בע"מ
 )ח"פ 511429573(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,24/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
ציון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מלכה, מרח' ד''ר אליהו 20, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ציון מלכה, מפרק

קו הערב בע"מ
 )ח"פ 512324294(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,24/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

כהן, מרח' החרצית 22, חולון, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גל וולקוביץ, עו"ד, מפרק

שיש חסן חג' נמר בע"מ
 )ח"פ 512875287(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,08/12/2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מוחמד אגבאריה, מאום אל–פחם 3001000, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוחמד אגבאריה, עו"ד, מפרק

זהבית שמעון בע"מ
 )ח"פ 514705177(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,25/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

עידית אמיר, מרח' אריה שנקר 16, הרצליה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

עידית אמיר, עו"ד, מפרקת

מרחביה נופים בע"מ
 )ח"פ 511723249(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,21/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אילן מירון, מרח' הכנסת 2, עפולה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

נורית מנחם, מפרקת

סקליאצ'י אריזות ומשלוחים בינלאומיים בע"מ
 )ח"פ 514233261(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,24/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צביקה 

גרינברג, מנירית 120, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צביקה גרינברג, מפרק

לרוש נכסים )1994( בע"מ
 )ח"פ 511935959(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,24/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון 

סובול, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון סובול, עו"ד, מפרק

גל דרור בע"מ
 )ח"פ 512936261(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,26/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל 

וולקוביץ, מרח' תובל 1, תובל 2013800, למפרק החברה.
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ג'י.וי.ריזלטס-חממה והשקעות בע"מ
 )ח"פ 514465301(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רונן  עו"ד  אצל   ,12:00 בשעה   ,21/05/2019 ביום  תתכנס  הנ"ל 
פריד, רח' המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מתנאל הרבסט, מפרק

ווב לנד בע"מ
 )ח"פ 515165124(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 08/05/2019, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק, המראה  דוח  רמלה, לשם הגשת   ,10 קלוזנר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתמר בורשטיין, עו"ד, מפרק

מ.ש אלכוהום - יצור משקאות כהילים בע"מ
 )ח"פ 514548924(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 08/05/2019, בשעה 14:00, אצל המפרק, רח' 
מרמורק 10, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גל מנשה, עו"ד, מפרק

מטעי קולומביה בע"מ
 )ח"פ 510136351(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 08/05/2019, בשעה 12:00, אצל מ. פירון ושות', עורכי 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,2 השלושה  רח'  דין, 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגי ברגר, עו"ד, מפרק

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אילן מירון, עו"ד, מפרק

א. ברנט מימון בע"מ
 )ח"פ 513509091(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא 
 ,12/03/2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין  מן 
סיני  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

רוזין, מרח' מצדה 35, רמת גן, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סיני רוזין, מפרק

פינטו - עיבוד שבבי בע"מ
 )ח"פ 511817892(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 07/05/2019, בשעה 10:00, במשרדי החברה, 
רח' המייסדים 11, ערוגות, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אידה פינטו, מפרקת

מגת - מפעלי גטניו לתרבות בע"מ
 )ח"פ 510204134(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 16/05/2019, בשעה 16:00, אצל המפרקת, רח' 
פלטין נפתלי 1, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ריטה פריהר, עו"ד, מפרקת
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 
לפועל בה 

מתנהל מסלול 
מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל בה מתקיים 

הדיון
שעת 
הדיון

שלום 
זוננאשוילי

שלום עליכם 
31/3, קריית אתא

10:50קריות029853907128/03/201911/04/2019קריות

 הגפן 9/22,עליא עתאבא
נצרת עילית

12:00נצרת109996313917/04/201901/05/2019נצרת

 סיגלית 7/3,מרסל ענתבי
טירת כרמל

09:40קריות029909214417/06/201911/07/2019קריות

הרב זרביב 1/2, דוד פישר
טירת כרמל

10:30קריות504225101417/06/201911/07/2019קריות

09:00קריות059994009515/06/201911/07/2019קריותטייבהמוחמד זועבי

יאיר שטרן 9/2, מרי מנור
חיפה

10:00קריות029839007802/05/201916/05/2019קריות

10:00נצרת069995413017/06/201909/09/2019נצרתת"ד 1611, כפר ריינהמרוות נוייסרי

10:00נצרת521090091520/06/201911/09/2019נצרתמגדלדוד זוהרי

הממציא 11/16, יוגב גליסקו
ירושלים

13:00ירושלים501192081521/06201915/09/2019ירושלים

הרמב"ם 23/24, גילית בן פורת
בית שמש

12:00ירושלים039947907021/06/201915/09/2019ירושלים

 הנרקיס 130,זינבול קריאף
בית שמש

11:00ירושלים039985014119/06/201915/09/2019ירושלים

10:00ראשון לציון169992011219/06/201922/07/2019נתניהיחיעם 3, חדרהאריק רפאילוב 

העונות 3/14, אלכס חן
אשקלון

11:00ראשון לציון169993010220/06/201922/07/2019נתניה

הרב קלישר 2, קלרה דרמון
נתניה

10:00ראשון לציון169997796320/06/201923/07/2019נתניה

בר יהודה 12/25, טטיאנה חן 
נתניה

11:00ראשון לציון169972511120/06/201923/07/2019נתניה

גבעת חן 310, שמעון גנח
בנימינה

09:30תל אביב019885601627/06/201905/11/2019תל אביב

10:30תל אביב019949913330/06/201905/11/2019תל אביבזלמן ארן 33, חולוןאבי קזרוב

ז'בוטינסקי 135, שרי אלמלם
בני ברק

10:00תל אביב528987011901/07/201903/09/2019תל אביב

                                  תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.
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