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הסמכה

מינוי נציגי שר הבינוי והשיכון וממלאי מקומם
בוועדה מיוחדת לתכנון ולבנייה  -קציר חריש

לפי צו יבוא חופשי ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ג)( )2לצו יבוא חופשי,
התשע"ד( 12014-להלן  -הצו) ,אני מסמיך את עוז כ"ץ ,מנהל
מינהל התעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן  -המשרד),
כל עוד הוא עובד המשרד ,להתיר יבוא טובין ששר הכלכלה
והתעשייה או עובדי משרדו או הרשויות המשויכות אליו הם
הרשות המוסמכת להתירו ,כמפורט להלן:
( )1להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה לצו בלא
הצגת רישיון יבוא;
( )2להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה לצו בלא
המצאת אישור או עמידה בתנאים;
( )3להתיר יבוא טובין המפורטים בצו בלא עמידה בתנאי
סימון כאמור בסעיף (7ד) לצו;
והכול למעט טובין אשר יבואם אסור לפי צו המכס (איסור
יבוא) ,התשס"ה.22005-
הסמכה זו מותנית בכך שהטובין המיובאים מיועדים לטובת
יצוא בלבד.
כ"א בשבט התשפ"א ( 3בפברואר )2021
עמיר פרץ
(חמ -3-144ה)3
שר הכלכלה והתעשייה
 1ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ד ,עמ' .46
 2ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשס"ה ,עמ' .40

הסמכה
לפי צו יבוא חופשי ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ג)( )2לצו יבוא חופשי,
התשע"ד( 12014-להלן  -הצו) ,אני מסמיך את מיכאל נישליוק,
ראש ענף תעשייה במינהל התעשיות במשרד הכלכלה
והתעשייה (להלן  -המשרד) ,כל עוד הוא עובד המשרד,
להתיר יבוא טובין ששר הכלכלה והתעשייה או עובדי משרדו
או הרשויות המשויכות אליו הם הרשות המוסמכת להתירו,
כמפורט להלן:

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (34א)( )2ו–48א(א) לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את ורד סולומון
ממן ,בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובנייה ,לנציגתי
בוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה קציר חריש ,את שלמה
פייבלוביץ לנציגי בוועדה האמורה ואת מלכה שניאור ,אילן
טייכמן ,רועי מרגלית ,גנאדי אוסטרובסקי והוד אבו ליל
לממלאי מקומם.
המינויים הקודמים - 2בטלים.
כ"ו בשבט התשפ"א ( 8בפברואר )2021
(חמ -3-7ה)5

1
2

הודעה בדבר מתן היתר לעריכת הגרלה
לפי חוק העונשין ,התשל"ז1977-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (231א)( )1לחוק
העונשין ,התשל"ז ,11977-נתתי היתר לרשות המוסמכת על ידי
שר החקלאות ופיתוח הכפר ,בהתאם לפקודת היבוא והיצוא
[נוסח חדש] ,התשל"ט ,1979-ולצו יבוא חופשי ,התשע"ד,2014-
לערוך הגרלות לשם חלוקת מכסות ליבוא מזון בפטור ממכס או
במכס מופחת ,וזאת עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב ( 31בדצמבר
.)2021
כ"ח בשבט התשפ"א ( 10בפברואר )2021
(חמ -3-831ה)1
יעקב בליטשטיין
ממלא מקום המנהל הכללי
של משרד האוצר
 1ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ח ,עמ' .7

( )1להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת הראשונה לצו בלא
הצגת רישיון יבוא;
( )2להתיר יבוא טובין המפורטים בתוספת השנייה לצו בלא
המצאת אישור או עמידה בתנאים;
( )3להתיר יבוא טובין המפורטים בצו בלא עמידה בתנאי
סימון כאמור בסעיף (7ד) לצו;
והכול למעט טובין אשר יבואם אסור לפי צו המכס (איסור
יבוא) ,התשס"ה.22005-
הסמכה זו מותנית בתנאים אלה:
( )1הטובין המיובאים מיועדים לטובת יצוא בלבד;
( )2הטובין המיובאים מיועדים לעוסקים בענף הכימיה,
התרופות והתמרוקים בלבד.
כ"א בשבט התשפ"א ( 3בפברואר )2021
עמיר פרץ
(חמ -3-144ה)3
שר הכלכלה והתעשייה
 1ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ד ,עמ' .46
 2ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשס"ה ,עמ' .40

3 588
11/02/21

יעקב ליצמן
שר הבינוי והשיכון
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ה ,עמ'  ;450התשע"ח ,עמ' .749
י"פ התשע"ז ,עמ' .80

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק קידום התחרות בענף המזון ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3ב) לחוק קידום התחרות בענף
המזון ,התשע"ד( 12014-להלן  -החוק) ,אני מודיעה כי בהתאם
לשיעור שינוי המדד שהיה ידוע ביום ג' בשבט התשפ"א (16
בינואר  )2021לעומת המדד שהיה ידוע ביום י"ט בטבת התש"ף
( 16בינואר - )2020
( )1הסכום הקבוע בהגדרה "ספק גדול" בסעיף  2לחוק הוא
 299,086,999.35שקלים חדשים;
( )2הסכום הקבוע בהגדרה "קמעונאי גדול" בסעיף  2לחוק
הוא  249,239,166.13שקלים חדשים.
כ"ה בשבט התשפ"א ( 7בפברואר )2021
(חמ )3-5210

1

מיכל הלפרין
הממונה על התחרות
ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;438התש"ף ,עמ' .3266
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הודעה בדבר הצגת לוח זכויות

הודעה בדבר כתובת אתר אינטרנט של חברת קו
צינור אירופה אסיה בע"מ

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

לפי תקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג1993-
בהתאם לתקנה 24א(ב) לתקנות חובת המכרזים,
התשנ"ג ,11993-אני מודיע כי כתובת אתר האינטנט של חברת
קו צינור אירופה אסיה בע"מ היאhttp://www.eapc.co.il :
י"ב בשבט התשפ"א ( 25בינואר )2021
(חמ -3-2385ה)1

1

איציק לוי
המנהל הכללי של חברת
קו צינור אירופה אסיה בע"מ
ק"ת התשנ"ג ,עמ'  ;826התשס"ט ,עמ' .442

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה

אני מודיע כי לוחות זכויות של גוש רישום מס' - 31484
הר הזיתים ,הוצג ביום כ"ו בשבט התשפ"א ( 8בפברואר )2021
למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר ומפקח על רישום
מקרקעין ,אזור הסדר ירושלים ,רח' יפו  ,97מרכז כלל ,קומה ,8
ירושלים  ,9434001בלשכת הממונה על המחוז ,משרד הפנים,
רח' יפו  ,97מרכז כלל ,קומה  ,8ירושלים  9434001וברשות
המקומית.
כ"ו בשבט התשפ"א ( 8בפברואר )2021
דוד רוטנברג
פקיד הסדר ומפקח
על רישום המקרקעין

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע כי ההודעה בדבר אזורים
שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה 2תתוקן כך
שבמקום פסקה  35יבוא:
"( )35בגן המייסדים מול רח' אורי צבי גרינברג  ,1בין השעות
 7.00ו– 22.00מדי יום".
תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.
כ"ה בשבט התשפ"א ( 7בפברואר )2021
(חמ )3-3651
רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו
1
2

נמסרת בזה הודעה ,כי לוחות זכויות של גושי רישום מס'
 - 38631 ,38630 ,38629באר שבע - 38719 ,38718 ,38717 ,ערד,
 - 40189 ,40188אילת - 39893 ,39891 ,נתיבות400971 ,10184 ,
 נגב ,הוצגו ביום י"א בתשרי התשפ"א ( 29בספטמבר ,)2020למשך  30ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר
הדרום ,קריית הממשלה ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,בלשכת
הממונה על מחוז הדרום ,משרד הפנים ,קריית הממשלה ,רח'
התקווה  ,4באר שבע ,בעיריית באר שבע ,בעיריית ערד ,בעיריית
אילת ובעיריית נתיבות.
י"א בתשרי התשפ"א ( 29בספטמבר )2020

ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
י"פ התשס"ז ,עמ'  ;858התשפ"א ,עמ' .2306

הודעה על הסמכת פקחים  -עיריית אשדוד
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה),
התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,ולאחר שהוכשרו כדין ,אני
מסמיך לפקחים לעניין הסמכויות המנויות בחוק ,את עובדי
עיריית אשדוד המפורטים להלן:
מאיר אבו

יוסי זגורי

אבישי ברדה

אלמוג פרץ

מוטי סויסה

בנצי דזאנשוילי

נועם בוזגלו
הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו
יחדלו העובדים לכהן בתפקידם ,לפי המוקדם משניהם.
ט"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר )2021
(חמ -3-4343ה)2
יחיאל לסרי
ראש עיריית אשדוד
1

לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

ס"ח התשע"א ,עמ' .1057

ילקוט הפרסומים  ,9424כ"ט בשבט התשפ"א11.2.2021 ,
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רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום

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

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ,406-0669903
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,9221
התשפ"א ,עמ'  ,1264מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לוד (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.

 .2בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

3589

.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 בלוד ,המזוהה כ-
גוש

חלקה
בשלמות

4016

ח"ח

מספר
מגרש

25

402 ,401

ייעוד
מבנים ומוסדות
ציבור

672

שצ"פ

823 ,820

דרך קיימת

,834-831
,838 ,836
839

דרך מוצעת

26

833

דרך מוצעת

121

402

מבנים ומוסדות
ציבור

402

מבנים ומוסדות
ציבור

400

מבנים ומוסדות
ציבור

670

שצ"פ

820

דרך קיימת

,831 ,830
837

דרך מוצעת

400

מבנים ומוסדות
ציבור

670

שצ"פ

153

401

מבנים ומוסדות
ציבור

157

672

שצ"פ

821

דרך קיימת

838

דרך מוצעת

672

שצ"פ

838

דרך מוצעת

122
149

152

163

__________
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

גוש
5977
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10

400

מבנים ומוסדות
ציבור

12

400

מבנים ומוסדות
ציבור

י"ב בשבט התשפ"א ( 25בינואר )2021
(חמ )3-2
יאיר רביבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה לוד
__________
 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' גנ,18512/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,6419
התשע"ב ,עמ'  ,4185ותכנית מס' /2מע/מק ,26/174/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5349התשס"ה,
עמ'  ,782מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא
העמקים (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 ,מבני ציבור ודרך.

.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 ברמת ישי ,המזוהה כגוש  ,11184וחלקי
החלקות האלה:
ח"ח

שטח במ"ר

הייעוד

79

469

שטח ציבורי פתוח ,דרך

88

411

שטח ציבורי פתוח ,דרך

90

331

דרך

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

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

3
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חלקה
בשלמות

ח"ח

מספר
מגרש

ייעוד
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ח"ח

הייעוד

שטח במ"ר

91

362

דרך

92

348

דרך

111

983

שטח ציבורי פתוח,
מבני ציבור ודרך

130

1,418

שטח ציבורי פתוח,
מבני ציבור ודרך

( 288לשעבר
חלקה )118

695

שטח ציבורי פתוח,
מבני ציבור ודרך

ט"ו בשבט התשפ"א ( 28בינואר )2021
(חמ )3-2
חסיין פארס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
צו פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות,
מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודה מתיישבי נוה אטי"ב -
אגודה להתיישבות קהילתית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
.57-006208-3
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד אייל סודאי ,מחיימסון
סודאי ושות' ,רח' מנחם בגין  ,52תל–אביב-יפו  ,67137טל' 03-
 ,5621507פקס' .03-5611452
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מהאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי המען הנ"ל.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
ה' בשבט התשפ"א ( 18בינואר )2021
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :נופרי עמק הירדן אנרגיה סולארית אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006596-1 :
המען :מועצה אזורית עמק הירדן.
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תאריך רישום :א' בטבת התשפ"א ( 16בדצמבר .)2020
סוג ראשי :חקלאית.
( )2שם האגודה :נופר מפעלי המים בגליל העליון אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-006595-3 :
המען :ד"נ גליל עליון.
תאריך רישום :א' בטבת התשפ"א ( 16בדצמבר .)2020
סוג ראשי :חקלאית.
( )3שם האגודה :יעד  -מושב עובדים אגודה שיתופית
להתישבות חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-002317-6 :
תאריך רישום :י"ג בחשוון התשל"ה ( 29באוקטובר .)1974
סוג ראשי :יישוב קהילתי כפרי.
סוג נוסף :כפר שיתופי ,חקלאית.
ו' בטבת התשפ"א ( 21בדצמבר )2020
רותי לירז-שפירא
עוזרת רשם האגודות השיתופיות

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 2062-01-21
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הוד מגדלי על אחזקות ( )1997בע"מ,
ח"פ ,51-250573-6
והמבקשים :עו"ד גיל אורן ועו"ד גיא גיסין ,בתפקידם
כמפרקי חבס השקעות ( )1960בע"מ (בפירוק) ,ע"י ב"כ עו"ד
ענבר חכימיאן-נהרי ,ממרכז עזריאלי  ,1המגדל העגול ,קומה
 ,46תל אביב .6702101
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.1.2021הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  21.6.2021בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .7.6.2021
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ענבר חכימיאן-נהרי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

3591

בבבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 2518-11-20
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מעוף ביטחון בע"מ ,ח"פ ,51-282698-3
והמבקשת :החברה עצמה ע"י ב"כ עו"ד יוסף לוי ,מרח'
המלאכה  ,6ת"ד  ,1051איירופורט סיטי ,לוד .7019801
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.11.2020הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 1.3.2021בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .25.2.2021
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .25.2.2021
יוסף לוי ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
גולם אינוביישן אינסטיטוט בע"מ
(ח"פ )51-605883-1
(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  ,28.1.2021התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
יוסף כתראן ,מרח' הרכבת  ,58מגדל אלקטרה סיטי ,קומה  ,12ת"ד
 ,746תל אביב  ,6100701למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום

3 592
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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 ,10.6.2021
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 כתראן ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי מרכז ,תיק פר"ק 19304-01-16
בעניין :פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
שם החברה :ביוגיימינג בע"מ (בפירוק) ,ח"פ .51-465711-3
שם המנהל המיוחד ומענו :עו"ד אביתר קרמר ,מאמיר פלמר
ושות' ,עורכי דין ,רח' מצדה  ,7מגדל ב.ס.ר  ,4קומה  ,36בני
ברק ,טל'  ,03-3730630פקס' .03-3730650
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם להחלטת בית המשפט ,כי
בחלוף  21ימים מיום פרסום הודעה זו ,יחולק דיבידנד סופי
לנושים בתיק הנ"ל.
על הנושים של החברה לפנות למנהל המיוחד אם תביעת
החוב שהגישו טרם הוכרעה ו/או אם תביעת החוב שהגישו
אושרה אך טרם שולם להם דיבידנד בגינה.
נושה אשר לא יפנה כאמור למנהל המיוחד ,יאבד את
זכותו לקבלת דיבידנד כלשהו מקופת הפירוק.
    

אביתר קרמר ,עו"ד ,מנהל מיוחד

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
בבית המשפט המחוזי מרכז ,תיק פש"ר 28377-06-16
בעניין :פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-
שם החייב :עמירם זאנטקרן.
שם הנאמן ומענו :עו"ד מרדכי מיכאלי ,מרח' דרך מנחם בגין
 ,7רמת גן.
סוג הדיבידנד :נושים בדין רגיל.
אחוז הדיבידנד 100% :נטו מסכום תביעות החוב בדין קדימה,
וכן  50%נטו מסכום תביעות החוב בדין רגיל ,כפי שאושרו
על ידי הנאמן.
    

מרדכי מיכאלי ,עו"ד ,נאמן
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הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט1999-

שם חברה
בי.איי.סי.אס זיו האפט
בע"מ

ח.פ
515206704

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
23.3.21

514779883
513371906

1.4.21
23.3.21

וויז טראוס בע"מ
שהם ( - )2003שיפור
ביצועים ,תהליכי למידה
וייעוץ בארגונים בע"מ
514179175
זיו האפט  -איי טו איי
בע"מ

23.3.21

ריצפרקט עץ בע"מ

513945923

18.4.21

ספיר גורביץ בע"מ
אס.אמ.אמ 26.בע"מ

515967297
513534636

18.4.21
21.3.21

קרולינה למקה בע"מ

515911774

21.3.21

מ.ל.ל משאבי אנוש בע"מ 510475593

21.3.21

514745835

25.3.21

אגרוסולאר בע"מ

שעת
מקום כינוס האסיפה הכללית
האסיפה
(כתובת ,אצל)
הכללית
במשרד עו"ד שניצר גוטליב סאמט
10:00
ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן,
בית גיבור ספורט ,קומה 35
רח' שדרות הגעתון  ,45נהריה
13:00
במשרד עו"ד שניצר גוטליב סאמט
12:00
ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן,
בית הגיבור ספורט ,קומה 35
במשרד עו"ד שניצר גוטליב סאמט
11:00
ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7רמת גן,
בית גיבור ספורט ,קומה 35
אצל הנאמן ,רח' מעין  ,38משמר
12:00
דוד
רח' ש"י עגנון  ,10ראש עין
12:00
אצל משה אבולוף צדוק ושות' ,רח'
12:00
יפו  ,206ירושלים
אצל קרולינה למקה ,רח' העמל ,24
17:00
ראש העין
אצל הנאמן ,רח' גיבורי ישראל ,7
13:00
נתניה
במשרדי שבלת ,רח' ברקוביץ  ,4תל
14:00
אביב ,קומה 18

שם הנאמן
עו"ד ניר
מילשטיין
ע"ד אבי קורקוס
עו"ד ניר
מילשטיין
עו"ד ניר
מילשטיין
אורי שהם
ספיר גורביץ
פלורה צדוק
יאיר יעקב
אוחיון
עו"ד אירנה
לזבניקוב
עו"ד יורם
רוברטס

הודעה לפי חוק העמותות
הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות
נמסרת בזה הודעה כי כעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה זו יימחקו שמות העמותות שלהלן מפנקס העמותות ,זולת
אם יינתן טעם שלא לעשות כן והעמותות יחוסלו:
שם העמותה

מס' עמותה
580016525

קרן מילגות ע"ש אמיל אזולאי (ע"ר)

580197044

עמותת מלווי קבוצות לחו"ל (ע"ר)

580022713

קרן מלגות מיסודם של אגודת נאמני בית חיים אברהם ,לשכת בני ברית "שער עליה" (יהודים יוצאי
הבלקן)

580024404

מרכז קהילתי דגניה ב' להנצחת זכרם של ראשוני הקבוצה וחבריה שנפלו במערכות ישראל (ע"ר)

580211183

העמותה לקידום הדימוי הצילומי (ע"ר)

580229037

הועדה הצבורית להקמת מקוה טהרה בקרית חיים (ע"ר)

580234466

עמותה לקידום הפודיאטריה בישראל AMUTA FOR ADVANCEMENT OF PODIATRY IN
ISRAEL

580337574

עמותת ליאור ראשל"צ ע"ש ליאור שבתאי ז"ל (ע"ר)

580342947

עמותת מושב ישרש (ע"ר)

580388577

מורשת הזמר העברי (ע"ר)

580407807

האיחוד של יהדות מרוקו פתח תקווה (ע"ר)
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שם העמותה

מס' עמותה
580642312

חרמון פילוסופיה (ע''ר)

580438919

אלבר עמותה לשיפור ואחזקת המסגד ובתי העלמין בואדי סלאמה (ע"ר)

580468569

מרכז אור עכו ליצירה רב תחומית (ע"ר)

580499432

ארגון לב"ב  -ארגון לפתרון בעיות בנישואין (ע"ר)

580512341

עמותת הסוד שבצליל (ע"ר)

580517217

מרכז סנאבל אלג'ד לקידום החברה (ע"ר)

580517969

אלביאדר ניין (ע"ר)

580535623

אגודת ידידי מוזיאון בטבריה (ע"ר)

580536605

העמותה לקידום ספורט הטניס בראשון לציון (ע"ר)

580542488

אלאון ( 2000ע"ר)

580543270

צפת החדשה  -העמותה לאיכות השלטון המקומי (ע"ר)

580551422

הצלה אלעד (ע"ר)

580553733

ילדי טוהר (ע"ר)

580558088

שיר-עד  -העמותה לשימור ולהנחלת הזמר העברי לדורותיו (ע"ר)

580563088

התאחדות עולי רומניה ברחובות (ע"ר)

580566214

הצלה ירקון אלעד (ע"ר)

580576320

תל אביב יפו סייברס פוטבול (ע"ר)

580580348

אגודה לקידום פעילות קולנוע בגליל ובפריפריה (ע"ר)

580581809

רמאנתי (ע"ר)

580586923

עמותת תואסול הקהילתית (ע"ר)

580588341

קאנה  -העמותה הישראלית לקנאביס אחראי (ע"ר)

580599488

כדורגל ואומנים בישראל (ע"ר)

580599629

עמותת חינוך וחיוך (ע"ר)

580616688

אליצור אלקנה  -שחמט (ע"ר)

580620037

גאווה ישראלית (ע"ר)

580624773

משאלות "פז" (ע"ר)

580630572

עמותת אחדות בני ישראל רמלה (ע''ר)

580640514

עזרך מקודש (ע''ר)

580650539

עמותת דיור מוגן בבית בהר אדר (ע"ר)

580666618

מעיינות המדבר (ע"ר)

580667277

גרין בלקין שמחות (ע"ר)

580675387

לשוב הביתה (ע"ר)

580689156

חוסן לעובדים (ע"ר)

580696144

גירלז אין טק ישראל (ע"ר) )GIRLS IN TECH ISRAEL (R.A.
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