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הארכת מינוי חברים לוועדה לעניין חלוקת כספים 
שנפסקו כסעד

לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006
ייצוגיות,  תובענות  לחוק  27א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
של  מינוים  את  מאריך2  אני  החוק(,   - )להלן  התשס"ו-12006 
הרשומים מטה לחברי הוועדה לעניין חלוקת כספים שנפסקו 

כסעד בהתאם לסעיף האמור:
שולמית דותן - יושבת ראש;

בן ציון פיגלסון - נציג האפוטרופוס הכללי;
רני נויבואר - נציגת היועץ המשפטי לממשלה;

מארק שלמה שמחה איסמעילוף - חבר מקרב הציבור. 
באלול  י"ח  מיום  שנים,  לשלוש  המינוי  הארכת  תוקף 

התש"ף )7 בספטמבר 2020(. 
י"ג באלול התש"ף )2 בספטמבר 2020(

)חמ 3-5564(                         אבי ניסנקורן
  שר המשפטים

ס"ח התשס"ו, עמ' 264; התשע"ו, עמ' 1079.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 570.  2

שינוי אזור מינוי קציני מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומים  של  מינוים  את  משנה  אני  התשכ"ט-11969, 

לקציני מבחן לנוער לעניין החוק האמור:
חיפה  "במחוז  שבמקום  כך   ,27278 רישום  מס'  כהן,  רחל   )1(

והצפון" יבוא "במחוז מרכז";
טל דקל חזן, מס' רישום 328082, כך שבמקום "במחוז מרכז"   )2(

יבוא "במחוז חיפה והצפון";
"במחוז  שבמקום  כך   ,432033 רישום  מס'  גומייד,  אתאר   )3(

ירושלים" יבוא "במחוז חיפה והצפון"; 
מוחמד אגבאריה, מס' רישום 513741, כך שבמקום "במחוז   )4(

ירושלים" יבוא "במחוז חיפה והצפון"; 
תל  "במחוז  שבמקום  כך   ,622612 רישום  מס'  לוי,  זהבית   )5(

אביב" יבוא "במחוז חיפה והצפון";
כרם מוסטפא עלי, מס' רישום 723025, כך שבמקום "במחוז   )6(

דרום" יבוא "במחוז חיפה והצפון";
תל  "במחוז  שבמקום  כך   ,829639 רישום  מס'  משה,  אנבל   )7(

אביב" יבוא "במחוז חיפה והצפון"; 
"במחוז  שבמקום  כך   ,922227 רישום  מס'  סבאח,  שירין   )8(

ירושלים" יבוא "במחוז חיפה והצפון"; 
שבמקום  כך   ,1029944 רישום  מס'  בר–שיר,  סנדלר  רעות   )9(

"במחוז חיפה והצפון" יבוא "במחוז מרכז";

"במחוז  כך שבמקום   ,1127037 רישום  מס'  עזאיזה,  אזהאר   )10(
ירושלים" יבוא "במחוז חיפה והצפון";

תל  "במחוז  כך שבמקום   ,1218345 רישום  מס'  פרנקל,  נטע   )11(
אביב" יבוא "במחוז חיפה והצפון". 

כ"ב באב התש"ף )12 באוגוסט 2020(
)חמ 3-141-ה2(                           איציק שמולי

שר העבודה הרווחה    
  והשירותים החברתיים                                     

י"פ התשע"ג, עמ' 5861.  11

י"פ התשס"ח, עמ' 1637.  12

מינוי רשמות ציוד הנדסי 
לפי חוק רישום ציוד הנדסי, התשי"ז-1957 

הנדסי,  ציוד  רישום  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
דנה  ואת  ראובן  סימה  את  בזה  ממנה  אני  התשי"ז-21957, 

פנחסוב לרשמות ציוד הנדסי. 
כ"ח באלול התש"ף )17 בספטמבר 2020(

)חמ 3-312-ה1(                          מירי רגב
                                      שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

י"פ התשנ"ה, עמ' 1010.  1

ס"ח התשי"ז, עמ' 145.  2

הודעה על אצילת סמכות
לפי פקודת הטלגרף האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-1972

הטלגרף  לפקודת  12א)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האלחוטי ]נוסח חדש[, התשל"ב-11972 )להלן - הפקודה( - 

האלחוטי  הטלגרף  תקנות  לפי  סמכויותיי  את  אצלתי   )1(
התשמ"ז-21987  ואגרות(,  תעודות   )רישיונות, 
 )להלן - התקנות(, לבעלי תפקידים אלה במשרד התקשורת 

)להלן - המשרד(:
סגן מנהל מינהל הנדסה )ספקטרום(;   -

מנהל תחום )רישוי אלחוטי( במינהל הנדסה;  -
מנהל אגף תכנון והנדסת ספקטרום במינהל הנדסה;  -

אצלתי את סמכויותיי לפי תקנה 17)ב3( לתקנות גם לבעלי   )2(
תפקידים אלה במשרד:

חשב המשרד;  -
כספים  אגף  וחשבונות(,  )כספים  תחום  מנהל   -

וחשבונות.
עליהן  שהודעות  התקנות,  לפי  קודמות   הסמכות 

פורסמו3 - בטלות.
זו כדי לגרוע מאצילות סמכות קודמות לפי  אין באצילה 
תחום  למנהל  )ספקטרום(,  הנדסה  מינהל  מנהל  לסגן  הפקודה 
)רישוי אלחוטי( במינהל הנדסה ולמנהל אגף א' )תכנון והנדסת 

ספקטרום( במינהל הנדסה4.
כ"ו באלול התש"ף )15 בספטמבר 2020(

)חמ 3-5675(          מימון שמילה 
   המשנה למנהלת הכללית 

ומנהל מינהל הנדסה   
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ' 506; ס"ח התשע"ח,   1

עמ' 459.
ק"ת התשמ"ז, עמ' 915; התשע"ו, עמ' 518.  2

י"פ התשע"ח, עמ' 570 ועמ' 1803.  3

י"פ התשע"ח, עמ' 8475.  4

                                  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,   1 

עמ' 88.  
י"פ התשס"ג, עמ' 1857.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 7018.  3

י"פ התשע"ז, עמ' 8508.  4

י"פ התשנ"ט, עמ' 1573.  5

י"פ התשס"ט, עמ' 3161.  6

י"פ התשע"א, עמ' 5586.  7

י"פ התשע"ו, עמ' 786.  8

י"פ התשע"א, עמ' 3524.  9

י"פ התשע"ז, עמ' 1876.  10
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בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 46039-09-20

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

בישראל  וסיירות  מכוניות  מועדון  עמותת  פירוק  ובעניין 
)מ.מ.ס.י.(, ע"ר 58-003007-0,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.9.2020 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

10.12.2020, בשעה 11.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור 

למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.29.11.2020

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 29.11.2020.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

                                                        רשות התאגידים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים 
ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

הודעה על חלוקת דיבידנד דין קדימה ומובטחים
בבית המשפט המחוזי בנצרת, תיק פר"ק 9299-12-18 

בעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייבת: עמותת ספורט מסילות, ע"ר 58-043304-3.

שם הנאמן ומענו: עו"ד יהב ארגמן, מרח' בן גוריון 2, רמת גן.

סוג הדיבידנד: דין קדימה ונושים מובטחים.

אחוז הדיבידנד: 100% דין קדימה.

         20% מובטחים.

יהב ארגמן, עו"ד, נאמן

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה בדבר חזרה מרכישת קרקע בחלקה או 
במלואה בטרם נקנתה בה החזקה

לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: דרך מס' 79 - עוקף נצרת - קטע ציפורי - בית 
קשת: צומת משהד

1.  בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - פקודת הקרקעות(, בהתאם 
)רכישה  הקרקעות  פקודת  לתיקון  לחוק  27)ג(  לסעיף 
לצורכי ציבור( )מס' 3(, התש"ע-22010, ובהמלצת הוועדה 
המייעצת לפי סעיף 22א לפקודת הקרקעות, אני מודיעה 
בזה על חזרה מרכישת קרקע, בחלקה או במלואה, שפרטיה 
הם כמתואר בסעיף 3 להלן )להלן - הקרקע(, אשר יועדה 
 2 בסעיף  כהגדרתה  דרך  של  ציבורית  תשתית  לצורך 
לפקודת הקרקעות ואשר צו בדבר רכישתה פורסם בקובץ 
הדרכים  פקודת  לפי   ,1389 עמ'  התשנ"ה,   ,5677 התקנות 
ומסילות הברזל )הגנה ופיתוח(, 31943 )להלן - צו הרכישה(.

כאמור  במלואה  או  בחלקה  הקרקע  מרכישת  החזרה   .2
תיעשה ממועד פרסום הודעה זו ברשומות, כאשר, לאחר 
פרסום ההודעה, תופטר הקרקע מנפקותה של צו הרכישה 

שפורסם כאמור, לרבות החיוב לשלם פיצויים בשל רכישת   
הקרקע נושא צו הרכישה.  

תיאור הקרקע -  .3

גוש 17518 -  

חזרה מלאה 
מרכישת קרקע 

בחלקה מס'

חזרה חלקית 
מרכישת קרקע 

בחלקה מס'

שטח הכרזה 
לחזרה מרכישה 

)ביטול( במ"ר

231,686

242,494

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט חזרה מרכישה   
 - ישראל  נתיבי  חברת  במשרדי  המופקד  כ/2/9/7052,   -
אריאל  רח'  בע"מ,  תחבורה  לתשתיות  הלאומית  החברה 
שרון 3, אור יהודה, טל' 03-7355742 )להלן - חברת נתיבי ישראל(.

הקרקע  כבעל  האחוזה  בספרי  רשום  היה  ששמו  מי  כל   .4
בעת פרסום צו הרכישה או כל בעל זכות או טובת הנאה 
תביעה  שהגיש  הנ"ל,  זולת  אדם  כל  וכן  קרקע,  באותה 
ומתוך מילוי אחריו,  לאותה קרקע בהמשך לצו הרכישה 
הקרקע  מרכישת  החזרה  בדבר  פרטים  לקבל  בזה  מוזמן 

כאמור במשרדי חברת נתיבי ישראל.

ד' באלול התש"ף )24 באוגוסט 2020(
)חמ 3-3(                                             מירי רגב

                                                          שרת התחבורה 
                                                     והבטיחות בדרכים

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1

ס"ח התש"ע, עמ' 346.  2

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 40.  3
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המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס 
ביום 21.10.2020, בשעה 11.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

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

רמי דגן, דירקטור

מ.א. גן רוה בניה ויזמות בע"מ
)ח"פ 51-403819-9(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין 
בעניין של החברה בדבר מצבת חובות החברה

בעלי  מן המניין של  כי אסיפה שלא  הודעה  בזה  נמסרת 
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס 

ביום 21.10.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

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

נתנאל אל טנני, דירקטור

בי.אייג'. ברוך השקעות והחזקות בע"מ
)ח"פ 51-470654-8(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין 
בעניין של החברה בדבר מצבת חובות החברה

בעלי  מן המניין של  כי אסיפה שלא  הודעה  בזה  נמסרת 
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס 

ביום 22.10.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

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

עמרם ברוך יוסף, דירקטור

אגרילון גידול ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-415751-0(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין 
בעניין של החברה בדבר מצבת חובות החברה

בעלי  מן המניין של  כי אסיפה שלא  הודעה  בזה  נמסרת 
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס 

ביום 20.10.2020, בשעה 12.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

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

אילון אלימלך, דירקטור

אפדור עיצובים בע"מ
)ח"פ 51-457047-2(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין 
בעניין של החברה בדבר מצבת חובות החברה

בעלי  מן המניין של  כי אסיפה שלא  הודעה  בזה  נמסרת 
המניות של החברה הנ"ל בדבר מצבת חובות החברה תתכנס 

ביום 20.10.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה.

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

אברהם לוי, דירקטור

שטרודל תמיכה ושירות בע"מ
)ח"פ 51-384963-8(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין 
בעניין של החברה בדבר מצבת חובות החברה

בעלי  מן המניין של  כי אסיפה שלא  הודעה  בזה  נמסרת 

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

דרך הים 11, מכמורת, אצל אברהם 51498307111.11.202010:00אקובלייז בע"מ
אלקלעי

אברהם 
אלקלעי

מגדנית )חכם( נרקיס 
בע"מ

מרכז ספיר 2/5, ירושלים, אצל 51285960411.11.202010:00
אביטבול סלומון

אביטבול 
סלומון

שד' ירושלים 99, רמת גן, אצל אדלר 51531491211.11.202010:00א.ס. מניבים 2015 בע"מ
איילת

אדלר איילת

שד' רוטשילד 97, תל אביב, אצל 51323169611.11.202010:00אסולא בע"מ
אהרונסון אלכס

אהרונסון 
אלכס

ע.ש.ב הפקות יישום 
ויזמות בע"מ

נח"ל נמרוד 24, ראשון לציון, אצל 51381989611.11.202010:00
רומן מאירוב

רומן מאירוב

אור גבאיהתע"ש 20, כפר סבא אצל אור גבאי51451374611.11.202010:00אור בבית נדל"ן בע"מ

24/09/2010:31




