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מינוי אב בית דין לענייני מים
לפי חוק המים, התשי"ט-1959

המים,  לחוק  141)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, ולפי סעיף 5)א( ו–)ב( לחוק בתי 
דין מינהליים, התשנ"ב-21992, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
העליון, אני ממנה את רון שפירא, נשיא בית משפט מחוזי, לאב 

בית דין לענייני מים לפי החוק, במחוז חיפה.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ח בסיוון התש"ף )10 ביוני 2020(
)חמ 3-523-ה1(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

מינוי שמאי מקרקעין לוועדה המייעצת לעניין 
קביעת רשימת השמאים המכריעים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ד)א()4( לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, ולפי המלצת הארגון המייצג 
אני  בישראל,  מקרקעין  שמאי  של  ביותר  הגדול  המספר  את 
ממנה את שמאי המקרקעין יאיר פלץ ואת שמאית המקרקעין 
לצורך  מקרקעין,  שמאי  ברשימת  לחברים  גולני  יצחקי  דגנית 
השמאים  רשימת  קביעת  לעניין  המייעצת  בוועדה  קביעתם 

המכריעים לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-3530-ה2(

בנימין גנץ  
ממלא מקום שר המשפטים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

 מינוי חבר לוועדה המייעצת 
לעניין קביעת רשימת השמאים המכריעים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ד)א()7( לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, אני ממנה את ארנון פרידמן, 
קבלנים  של  ביותר  הגדול  המספר  את  המייצג  הארגון  נציג 
המייעצת  בוועדה  לחבר  בישראל,  בנאיות  הנדסה  לעבודות 

לעניין קביעת רשימת השמאים המכריעים לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-3530-ה2(

בנימין גנץ  
ממלא מקום שר המשפטים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

מינוי יושבת ראש ועדה לעניין פטור מחובת דיווח
לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977

העונשין,  לחוק  368ד)ו(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נציגת  וולפוס,  עליזה  ליזו  את  ממנה  אני  התשל"ז-11977, 
פטור  לעניין  הוועדה  ראש  ליושבת  ירושלים,  מחוז  פרקליטת 

מחובת דיווח לפי החוק האמור, במחוז ירושלים ובמחוז ש"י.

תוקף המינוי כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה בפרקליטות 
המחוז.

מינויה של נעמה דברת-סולטניק2 - בטל.

כ"ה בשבט התשפ"א )7 בפברואר 2021(
)חמ 3-3720(

בנימין גנץ  
ממלא מקום שר המשפטים  

ס"ח התשל"ז, עמ' 266; התשע"א, עמ' 80.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 3091.  2

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הממשלה2,  לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
ההסדרה  במינהל  ההסדרה  אגף  למנהל  בזה  אוצל  אני 
והאכיפה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים את 

סמכויותיי לפי -

סעיפים 2)א( עד )ג(, 3)ב( עד )ד(, 4)א(, 5, 6, 7, 9, 9א, 10)א1(   )1(
ו–)ב(, 10א)א( - למעט הסמכות להסמיך מפקחים לפי פרק ד' 
קטן  סעיף  למעט   - 12א  וסעיף  תקנות,  להתקין  והסמכות 
אדם,  כוח  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת  לחוק  )ה()2( 

התשנ"ו-31996;

אמות  קביעת  למעט   - 63א)א()2(  )ד(,  עד  63)א(  סעיפים   )2(
מידה, )ב(, )ג(, )ה( ו–)ו(, 63ב, 64)א( ו–)ב(, 65)א()1ג(, 67, 68 

ו–68א)א( לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-41959.

אצילת הסמכויות למנהל אגף הרישוי במינהל ההסדרה 
 -  5)2006 בנובמבר   13( התשס"ז  בחשוון  כ"ב  מיום  והאכיפה 

בטלה.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-17-ה1(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

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

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התשע"ט, עמ' 153.  3

ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התשס"ה, עמ' 982.  4

י"פ התשס"ז, עמ' 852.  5

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הממשלה2,  לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
אני אוצל בזה למנהלת תחום רישוי ופיקוח )קבלני כוח אדם, 

 
י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2
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כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2020 לעומת המדד 
י"ז בטבת התשפ"א 2019, החל מיום   שפורסם בחודש דצמבר 
)1 בינואר 2021( התעדכנו סכומי העיצומים הכספיים כאמור 

בסעיף 34 לחוק, והם כלהלן:

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)א( לחוק -  )1(

ליחיד - 10,160 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(; )א( 

לתאגיד - 50,810 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ב( לחוק -  )2(

ליחיד - 5,080 ש"ח; )א( 

לתאגיד - 25,400 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ג( לחוק -  )3(

ליחיד - 2,030 ש"ח; )א( 

לתאגיד - 5,080 ש"ח. )ב( 

ד' בשבט התשפ"א )17 בינואר 2021(
)חמ 3-5506(

יצחק בן דוד  
המנהל  

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית תת"ל 
70/ג/1 - הסטת קווי דלק - דיפו קו סגול

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–77  76ג)1(  לסעיפים  בהתאם 
לתכנון  הארצית  הוועדה  בזה  מודיעה  התשכ"ה-11965, 
ולבנייה של תשתיות לאומיות כי בישיבתה מס' 23/2020, מיום 
הכנת  על  החליטה   ,)2020 בנובמבר   30( התשפ"א  בכסלו  י"ד 
תכנית לתשתית לאומית מס' 70/ג/1 - הסטת קווי דלק - דיפו 

קו סגול )להלן - התכנית(.

מקום ותיאור התכנית: תת"ל הכוללת רצועה בעבור קווי 
של  חצייה  בלא  הסגול,  הקו  של  הדיפו  את  העוקפת  הדלק, 
תוואי הרק"ל; תוואי זה יחליף את התוואי שאושר בתת"ל 70/ג 
אשר קבעה רצועת תשתיות שבה יעברו, בין השאר, קווי דלק 
לאורך קטע כביש מס' 40; התוואי מתחיל בצפון, בכביש 40, בין 
מחלף הטייסים למושב מגשימים; משם יורד לכיוון דרום-מזרח 
ולאחר מכן מזרחה ודרומה, כשהוא עוטף לכל אורך התוואי את 
גבול מתחם הדיפו, עד להתחברות חזרה אל רצועת קווי הדלק 
בצמוד  יצחק,  בארות  לקיבוץ  עטרות  בני  מושב  בין  הקיימת 

לכביש 40.

מענה  ייתן  אשר  חדש  תוואי  קביעת  התכנית:  מטרות 
כדי  הקו,  בטיחות  על  בלעדית  האחראיות  הדלק,  לחברות 

לאפשר -

מחציית  שנוצר  הקונפליקט  וביטול  דלק  קווי  העתקת  )א( 
הרק"ל את קווי הדלק;

הסדרת גישה נוחה ובטיחותית לאחזקה ולבקרה של צנרת  )ב( 
הדלק;

ביטול התוואי שאושר בתת"ל 70/ג. )ג( 

מחוזי:  תכנון  מרחב  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
מרכז; מרחב תכנון מקומי: חבל מודיעין.

במשרד  והאכיפה  ההסדרה  במינהל  פרטיות(  ולשכות  שירות 
העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, את סמכויותיי לפי-

סעיפים 2)א( עד )ג(, 3)ב( עד )ד(, 4)א(, 5, 6, 7, 9, 9א, 10)א1(   )1(
ו–)ב(, 10א)א( - למעט הסמכות להסמיך מפקחים לפי פרק ד' 
קטן  סעיף  למעט   - 12א  וסעיף  תקנות,  להתקין  והסמכות 
אדם,  כוח  קבלני  ידי  על  עובדים  העסקת  לחוק   - )ה()2( 
התשנ"ו-31996 )להלן - חוק העסקת עובדים על ידי קבלני 

כוח אדם(;

אמות  קביעת  למעט   - 63א)א()2(  )ד(,  עד  63)א(  סעיפים   )2(
מידה, )ב(, )ג(, )ה( ו–)ו(, 63ב, 64)א( ו–)ב(, 65)א()1ג(, 67, 68 
ו–68א)א( לחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-41959 )להלן - 

חוק שירות התעסוקה(

חוק  לעניין  רוזנטל  לאדווה  קודמות  סמכות  אצילות 
העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם וחוק שירות התעסוקה 

- בטלות.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-17-ה1(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשנ"ו, עמ' 201; התשע"ט, עמ' 153.  3

ס"ח התשי"ט, עמ' 32; התשס"ה, עמ' 982.  4

מינוי יושב ראש וממלא מקומו לוועדת הבחירות 
האזורית קריות

לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

לכנסת  הבחירות  לחוק  20)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  ראש  יושב  בקשת  ולפי  משולב[, התשכ"ט-11969,  נוסח 
בזה  ממנה  אני  וארבע,  העשרים  לכנסת  המרכזית  הבחירות 
קריות,  השלום  משפט  בית  נשיא  סגן  טורס,  יוסף  השופט  את 
ליושב ראש ועדת הבחירות האזורית קריות, שהוקמה על פי 
סעיף 15)ב( לחוק האמור, ואת השופט אחסאן כנעאן, שופט בית 

משפט השלום בחיפה, לממלא מקומו.

מינויו של השופט רמזי חדיד ליושב ראש ועדת הבחירות 
האזורית מיום כ"ז באלול התש"ף )16 בספטמבר 2020(2 ומינויו 
של השופט יוסף טורס לממלא מקומו מיום כ"ב בטבת התשפ"א 

)6 בינואר 2021(3 - בטלים.

כ"ח בשבט התשפ"א )10 בפברואר 2021(
)חמ 3-16-ה5(

אסתר חיות  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשפ"א, עמ' 203.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 386.  2

י"פ התשפ"א, עמ' 3371.  3

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016

העיסוק  הסדרת  לחוק  40)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהדברה תברואית, התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, אני מודיע 

 
ס"ח התשע"ו, עמ' 548; התש"ף, עמ' 3908.  1

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום 
התכנית:

חלקי חלקותחלקי גוש

728713-10 ,2 ,1

6309 ,121 ,119 ,110 ,92 ,90 ,88 ,72 ,68 ,3
130 ,122

631071

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. במקרה 
המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של 

בתשריט, יגבר המסומן בתשריט.

זו  להודעה  הנלווה  בתשריט  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
https://bit. בכתובת:  התכנון  מינהל  של  האינטרנט  באתר 
בימים  להלן,  הרשומות  הוועדות  ובמשרדי   ,ly/388sRwe

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

ולבנייה של תשתיות לאומיות,  הוועדה הארצית לתכנון   )1(
7, רח' בית הדפוס 12, גבעת  בית השנהב, בניין C, קומה 
אלקטרוני  דואר   ,074-7578208 טל'  ירושלים,   שאול, 

;ti-tashtiyot@iplan.gov.il

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז, שד' הרצל   )2(
mer- 91, רמלה 72430, טל' 074-7697390, דואר אלקטרוני

;tichnun@iplan.gov.il

רח'  מודיעין,  חבל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה   )3(
אלקטרוני  דואר   ,03-9722887 טל'  שוהם,   ,10 מודיעים 

.rinaz@modiin-region.muni.il

כ"ה בשבט התשפ"א )7 בפברואר 2021(
)חמ 3-697-ה4(

                                                   מרדכי כהן
                                 יושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ט באלול 
התשע"ד )14 בספטמבר 2014(, החליט להטיל על מחמוד חטיב, 
רישיון מס' 31267, עונש של הוצאה מן הלשכה, במצטבר לכל 
עונש אחר שהוא מרצה, ואשר תחילתו תהיה, עם סיום אחרון 

עונשי ההשעיה שהוטלו עליו.

באדר  ג'  מיום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההוצאה,  תוקף 
התשפ"א )15 בפברואר 2021(.

ב' באדר התשפ"א )14 בפברואר 2021(
)חמ 3-94(

אורי אלפרסי  
    המנהל הכללי של 
  לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

 תמצית תקציב רגיל של עיריית נס ציונה - 
עירייה איתנה

לפי פקודת העיריות

בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(,  
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ב( לפקודה, אישרה 
מועצת עיריית נס ציונה את תקציבה הרגיל לשנת 2021, שתמציתו 

להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
168,128ארנונה כללית

50מפעל מים
11,800עצמיות חינוך

1,458עצמיות רווחה
45,647עצמיות אחר

277,083סך הכול עצמיות

132,286תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים 

החברתיים
25,604

3,829תקבולים ממשלתיים אחרים
2,000מענקים אחרים ממשרד הפנים

163,719סך הכול תקבולי ממשלה

8,495תקבולים אחרים
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
399,297

18,500הנחות בארנונה
417,797סך הכול הכנסות בלא מותנה

-הכנסה מותנה

417,797סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
61,396שכר כללי

103,672פעולות כלליות
165,068סך הכול הוצאות כלליות

114,906שכר עובדי חינוך
78,699פעולות חינוך
193,605סך הכול חינוך

9,750שכר עובדי רווחה
29,504פעולות רווחה
39,254סך הכול רווחה

-פירעון מלוות מים וביוב
310פירעון מלוות אחר

310סך הכול פירעון מלוות

1,010הוצאות מימון

 
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשע"ד, עמ' 296.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,8.6.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

רוית כ"ץ, עו"ד, מפרקת

ג'יזל קוסמטיק בע"מ
)ח"פ 51-377429-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 20.2.2020, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב עמרה, מרח' 

אברהם הרכבי 36, תל–אביב-יפו 6732913, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.3.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

יעקב עמרה, מפרק

וינקו גיימז בע"מ
)ח"פ 51-491486-0(

)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 
החלטה  התקבלה   ,4.2.2021 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את גל זנדני, מינון 39, מיקוד 7981500, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גל זנדני, מפרק

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
-הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

399,247

18,550הנחות בארנונה
417,797סך הכול הוצאות בלא מותנה

-הוצאות מותנה

417,797סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ה בשבט התשפ"א )7 בפברואר 2021(
)חמ 3-360-ה1(

שמואל בוקסר  
ראש עיריית נס ציונה  

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
ו'  מיום  בישיבתה  החרמון,  מבואות  האזורית  המועצה  מינתה 
לעניין  לארנונה  ערר  ועדת   ,)2021 בינואר   19( התשפ"א  בשבט 

החוק האמור, בהרכב המפורט להלן:

עורכת הדין יראת בנדלק - יושבת ראש הוועדה

ארנון אוחנה - חבר

עורכת הדין רעות פורסטנר אברהם - חברה.

ועדה קודמת - בטלה2.

י"ד בשבט התשפ"א )27 בינואר 2021(
)חמ 3-265-ה1(

בני בן מובחר  
ראש המועצה האזורית   

מבואות החרמון  
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 2043.  2

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

א.א טקטיויז'ן מערכות בע"מ
)ח"פ 51-355239-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.2.2021, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רוית כ"ץ, 

מרח' ששת הימים 30, בני ברק 5120261, למפרקת החברה.
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להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אירית רפפורט, מפרקת

אב-אר השקעות הון 1997 בע"מ
)ח"פ 51-246086-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' שאול  ביום 7.4.2021, בשעה 13.30, במשרדי החברה,  תתכנס 
סופי של המפרק, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל  המלך 23, 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק אשכול רווח, מפרק

טל אפ.אס.איי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-387543-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של בעלי המניות 
בכתובת   ,15.00 בשעה   ,8.6.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של 
 Pioneer, Crawley Business Quarter, Fleming Way, Crawley,
 Tokyo  .West Sussex, RH10 9QL, England U.K  )משרדי 
.electron Europe ltd(. במסגרת האסיפה יוצג לפני בעלי המניות 
הדוח הסופי של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק העסקים של 
החברה ומה נעשה בנכסי החברה, יושמעו ביאורים נוספים מאת 
שהכין  ובמסמכים  החברה  במסמכי  לנהוג  כיצד  ויוחלט  המפרק 

המפרק.

אשר דובב, עו"ד, מפרק

טל אפ.אס.איי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-387543-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפת נושים סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 327)4( ו־338 לפקודת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפת נושים סופית 
 ,8.6.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  המניות  בעלי  של 
  Pioneer, Crawley Business Quarter,  בכתובת  ,14.00 בשעה 
 Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9QL, England
 .U.K  )משרדי .Tokyo electron Europe ltd(. במסגרת האסיפה יוצג 
לפני הנושים הדוח הסופי של המפרק, המראה כיצד התנהל פירוק 
העסקים של החברה ומה נעשה בנכסי החברה ויושמעו ביאורים 

נוספים מאת המפרק. 

אשר דובב, עו"ד, מפרק

נורסטאר ישראל החזקות בע"מ
)ח"פ 51-186500-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.3.2021, בשעה 10.30, אצל המפרק, רח' דרך בגין 132, 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב שקל, מפרק

נורסטאר חיתום בע"מ
)ח"פ 51-199480-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.3.2021, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרך בגין 132, 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב שקל, מפרק

קליינפלד אורית עו"ד
)ח"פ 51-329009-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.3.2021, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' חטיבת 
5, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה  גולני 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורית קליינפלד, מפרקת

גריפונט בע"מ
)ח"פ 51-365649-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.3.2021, בשעה 13.00, אצל המפרקת, רח' דרך בגין 
132, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
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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(

אופיר אילןאצל הנאמן, בית מספר 127, סוסיא5147908645.4.2110:00מרכול שומריה בע"מ

חטיבת מגדלי הסוסים 
בשרון בע"מ

רז צבירח' אברהם קרן 1/15, כפר סבא5137996195.4.2110:00

עיסא זייד אבואצל הנאמן, רח' הנביאים 20, חיפה5141396905.4.2110:00דניאל הגליל בע"מ

אצל הנאמן, רח' יחזקאל דנין 35, 5139547275.4.2110:00ד.ע.ס.א נכסים בע"מ
כניסה ב, דירה 3, בת ים

עדיאל שגן

אלכסנדר רח' הלפר 36, בת ים5155969715.4.2110:00פסטקו טכנולוגיות בע"מ
רודומישלסקי

רוני מונסטרסקירח' הנביאים 200, טבריה5149088055.4.2110:00מונסטרסקי בע"מ

אצל הנאמן, רח' המלך גורג' 19, 51297225823.3.2110:00נון סטופ (אדרי בע"מ 
תל אביב

עוזיאל רם

אצל הנאמן, רח' העצמאות 79/6, 5134447605.4.2110:00דיו תעשיות בע"מ
פתח תקווה

יובל שדה

הראתגי אחזקות )2010( 
בע"מ

רן משה אברהמירח' קהילת לבוב 15, תל אביב51453981621.3.2110:00

עדן-אייל חומרי בניין 
בע"מ

אבן אליהורח' הפרדים 13, רמת ישי51263829721.3.2110:00

אלומג מוצרי אלומיניום 
בע"מ

ימיני מאוראצל הנאמן, רח' שבט 5/3, ננתניה51219897921/3/2110:00

אצל הנאמן, רח' שלמה צמח 10, 51395938721.3.2110:00אספירה בע"מ
דירה 4, ירושלים

אילן סולומון

צליל שחררח' האלה 3, מעלה צביה51372405421.3.2110:00אסנסיה בע"מ

בית מרקחת ס.ל.ם חי 
בע"מ

אבוגאנם חאמדאצל הנאמן, רח' נוף ההר 40, צפת51244927321/3/2111:00

ענני פתרונות 
טכנולוגיים בע"מ

ליאור ארביבאצל הנאמן, רח' העוגן 9/15, יבנה51584051021.3.2110:00

רפאלי יצחקאצל הנאמן, רח' שוהם 5, רמת גן  51352555021/3/2110:00ריץ' ייזום ובניה בע"מ

וייזן )י. ל.( יבוא שיווק 
והפצה בע"מ

אצל הנאמן,  רח' אהבת ציון 6, אבן 51341046421.3.2110:00
יהודה 

יצחק לוינשטיין

סופר אבישירח' קשת 17, מודיעין-רעות51406363521.3.2110:00ונילי הפקות בע"מ

פרחי עזרא נחמיה )1990( 
בע"מ

עזרא נחמיהרח' ורדון 3, ורדון5114408365.4.2111:00

אבינועם אהרונירח' ניסים גאון 52, אלעד5139624565.4.2110:00כולה ביה בע"מ

לייכטר רועירח' נובידבור 6, חולון51398851921.3.2110:00פרפרית בע"מ

אברהם אילרח' שער הגיא 18, חיפה51508294921.3.2110:00יו באהן בע"מ

אצל הנאמן, רח' שא נס 13, באר 51407159621.3.2110:00וואי אס - א.מ.מ. בע"מ
יעקב

ירון אביב

אצל הנאמן, רח' החלמונית 36, 51446017921.3.2110:00גולדי מסחר בזהב בע"מ
ראשל"צ

זבולון איסחקוב 
זיו

מיכאל סרוסיאצל נאמן, רח' אוסישקין 16, נתניה51375317821.3.2110:00עמנוטל בע"מ

עזור רןאצל הנאמן, רח' המצדה 7, בני ברק 5134828515.4.2111:00ת.מ אחזקות בע"מ
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אצל הנאמן, רח' אפיק 15, ראשון 51450499221.3.2110:00סקיידרייב בע"מ
לציון

שמשן כץ

עזור רןאצל הנאמן, רח' המצדה 7, בני ברק5154586515.4.2110:00ד.נ.ל אחזקות בע"מ

מ.ד. אופק בניה ויזמות 
בע"מ

אצל הנאמן, רח' התירוש 19, 51444771321.3.2110:00
אופקים

מגרה דרור

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 שבה 
מתנהל מסלול 

מספר התיקהפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הדיון

10:00נצרת507047091604/04/202119/04/2021נצרתעילוטסלימאני חוסין

11:00נצרת503205101505/04/202120/04/2021נצרתנצרתמרוות יאסין

                                   תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

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