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 אישור לקבלת תשלום בעד חוב שטרם חלף
המועד לתשלומו

לפי חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, 
התשנ"ה-1995

אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  לחוק  2ב)א(  לסעיף  בהתאם 
והוצאות, התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, אני מאשר את -

הגליל  האזורית  המועצה  חשב  של  המשותפת  ההצעה   )1(
והוצאות  אגרות  קנסות,  לגביית  המרכז  ומנהל  העליון 
מאדם  לקבל  רשאי  יהיה  המרכז  ולפיה  המרכז(,   - )להלן 
תשלומים בעד קנס שהטיל בית משפט, קנס מינהלי או קנס 
כאמור בפסקה )3( להגדרת "חוב" בחוק, המשולמים לקופת 
המועד  חלף  ושטרם  העליון,  הגליל  האזורית  המועצה 

לתשלומם;

את ההצעה המשותפת של חשב המועצה האזורית מנשה   )2(
מאדם  לקבל  רשאי  יהיה  המרכז  ולפיה  המרכז,  ומנהל 
קנס  משפט,  בית  שהטיל  קנס  שהוא  חוב  בעד  תשלומים 
בחוק,  "חוב"  להגדרת   )3( בפסקה  כאמור  קנס  או  מינהלי 
חלף  ושטרם  לקופת המועצה האזורית מנשה,  המשולמים 

המועד לתשלומם.

כ"ד באדר התשפ"א )8 במרס 2021(
)חמ 3-5780(

בנימין גנץ  
ממלא מקום שר המשפטים  

ס"ח התשנ"ה, עמ' 170; התשע"ח, עמ' 684.  1

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות  פקח  את  מרשה  אני  )עדות(1, 
הלאומיים, אייל חפץ, אשר מונה על ידי שר החקלאות ופיתוח 
היערות2  פקודת  לפי  חוק  ואכיפת  פיקוח  תפקידי  לבצע  הכפר 
על  עבירות  לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  הפקודה(,   - )להלן 

הפקודה ותקנותיה.

 31( התשפ"ב  בטבת  כ"ז  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
במשרתו  משמש  ההרשאה  מקבל  עוד  וכל   ,)2021 בדצמבר 

האמורה.

כ"ד באדר התשפ"א )8 במרס 2021(
)חמ 3-279-ה1(

אמיר אוחנה  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600.  2

הסמכת מפקחים
לפי חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו-2015

בריאות  על  הגנה  לחוק   )2(244 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שר  ובהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12015  )מזון(,  הציבור 

החקלאות ופיתוח הכפר, אני מסמיך את עובדי משרד החקלאות 
לשם  למפקחים,  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  הכפר  ופיתוח 
פיקוח על ביצוע הוראות סימן ד' לפרק ה' לחוק, לפי סמכויות 
הפיקוח המנויות בסעיף 246 לחוק, וזאת לאחר שהתקיים בהם 

האמור בסעיף 245 לחוק:

אגומאס טגנייה אביעד מונטיה  

אור אזולאי אוהד ישראלי  

אייל שפעמרי אור רהט  

אמיר יהיאס אינדלו )אשר( סלומון 

אמיתי פיקדו אמיר לב  

ארז אהרן אסף לוי  

ברה אפי סלם אשר יצהרי  

דביר מורי ברוך הר זהב  

דניאל אורלנסקי דוד נשר  

חאזם חוסין דקר פרג  

חליל אלקרינאוי חגי בנימין  

חנוך יחיא חמודי זין אל דין  

יעקב אלעזר יובל חן  

יצחק כהן יעקב הרוש  

יצחק סמה יצחק משיח  

כוכבה הראל ישי יצחק שר  

מיכאל גבאי מיכאל אביגדור  

נזאר מולא מרדכי ישראל  

ניר אמויאל ניר חבר  

סולטאן גריפאת נפתלי דדון  

עבדאללה גריפאת סמי כרים חלא  

עופר מנחם אסרף עופר זהבי  

עטרה אלון עותניאל חדד  

עידן לביא עידו אביטבול  

עפיף קרינאוי ענאן אבו דולה  

רונן אכר ציון מלכה  

רינה זגרון רועי קליגר  

שבתאי ארגוב רינת קוריס רחמים  

שלומי פרז שי רקוביצקי  

שלמה רבי שלמה אלקיים  

תאמר אסעד שמעון מלסה  

עוד  וכל  חתימתה,  מיום  לשנתיים  זו  הסמכה  של  תוקפה 
המוסמכים משמשים בתפקידם האמור.

כ"ט בשבט התשפ"א )11 בפברואר 2021(
)חמ 3-5614(

יולי )יואל( אדלשטיין  
שר הבריאות  

ס"ח התשע"ו, עמ' 90.  1
 

ס"ח התשע"ו, עמ' 90.  1
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מינוי משנה למפקחת על משקלות ומידות
לפי פקודת המשקלות והמידות, 1947

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)1( לפקודת המשקלות והמידות, 
11947, אני ממנה את טומי גלנץ למשנה למפקחת על משקלות 

ומידות.

מינויו של טומי גלנץ למשנה למפקחת זמנית על משקלות 
ומידות2 - בטל.

ה' בניסן התשפ"א )18 במרס 2021(
)חמ 3-967-ה1(

עמיר פרץ  
שר הכלכלה והתעשייה  

ע"ר 1947, תוס' 1, עמ' 2.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 3563.  2

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א6 לחוק שירותי 
הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971 )להלן - החוק(, 
א'  בחלק  המפורטים  מחיים,  קבר  חלקת  לרכישת  התעריפים 
י"ז בטבת התשפ"א   בתוספת הראשונה לחוק, הם החל ביום 

)1 בינואר 2021(, כלהלן:

החברה קדישא
 תעריפים )בשקלים

 חדשים(

בירושלים  למעט בחלקות 
הקבורה של החברה קדישא 

גחש"א קהילת ירושלים

14,369 

7,748באשקלון

5,709באשדוד

4,547באופקים

4,056באבן יהודה

4,056באור עקיבא

4,547באילת

4,547באריאל

7,898בבאר שבע

3,702בבאר יעקב

3,702בבית דגן

4,547בבית שאן

6,182בבית שמש

3,702בבנימינה

3,702בבני עי"ש

3,702בגבעת עדה

החברה קדישא
 תעריפים )בשקלים

 חדשים(

4,547בגדרה

3,702בגן יבנה

4,547בדימונה

14,369בהרצליה

3,852בהוד השרון

3,702בזיכרון יעקב

8,308בחדרה

4,547בחצור הגלילית

4,547בטירת הכרמל

7,808בטבריה

4,547ביבנאל

4,547ביוקנעם

9,175ביבנה

4,799ביהוד

12,375בכפר סבא

4,995בכפר חסידים

3,791בכפר יונה

3,702בכפר תבור

4,547בכרמיאל

7,365בלוד

4,547במגדל העמק

4,547במודיעין

3,702במזכרת בתיה

4,547במטולה

3,702במנחמיה

4,547במעלות

4,627במצפה רמון

3,702במיתר

3,803בנהריה

8,997בנס ציונה

7,685בנצרת עילית

3,856בנשר

3,702בנתיבות

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ט, עמ' 116; התשע"ב, עמ' 448;   1 

י"פ התש"ף, עמ' 7490.  
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החברה קדישא
 תעריפים )בשקלים

 חדשים(

בחברות הקדישא במועצות 
האזוריות ובהתיישבות אשר 

אינן מפורטות לעיל

4,964

קבורה באמצעות מועצות 
דתיות שאינן חברה קדישא

4,964

התעריפים לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק ב' 
בתוספת הראשונה לחוק, הם החל ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 

בינואר 2021(, כלהלן:

החברה קדישא
 תעריפים )בשקלים

 חדשים(

בירושלים בחלקות הקבורה  
של החברה קדישא גחש"א 

קהילת ירושלים 

15,552

  15,552 בתל אביב

 15,552בחיפה

15,552 בתל רגב

כ"ו באדר התשפ"א )10 במרס 2021(
)חמ 3-3050-ה1(

יעקב אביטן  
השר לשירותי דת  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/20328 "הסדרת מצב 
אישורה  בדבר  שהודעה  ג/4340",  תכנית  בתחום  תכנוני 
 ,7754 עמ'  התשע"ד,   ,6864 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
יוקנעם  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה 
עילית, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
תהיה   ,8422 עמ'  התש"ף,   ,9064 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
מיום  עילית  יוקנעם  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ביוקנעם עילית, המזוהה כגוש 12088, חלקה   
ציבורי  שטח  ציבור,  בנייני  שטח  הייעוד:  בשלמותה;   151

פתוח.

א' בניסן התשפ"א )14 במרס 2021(
)חמ 3-4(

סימון אלפסי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

     לתכנון ולבנייה יוקנעם עילית
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

החברה קדישא
 תעריפים )בשקלים

 חדשים(

9,241בנתניה

3,702בסביון

3,702בעומר

4,210בעפולה

5,471בעכו

4,547בערד

4,056בעתלית

3,609בפרדס חנה

8,436בפתח תקוה

4,056בפרדסיה

7,796בצפת

4,932בקריית מוצקין

5,638בקריית אתא

3,966בקדימה 

3,702בקיסריה

3,702בקריית ארבע

3,669בקריית טבעון

3,702בקריית עקרון

4,995בקריית ביאליק

3,633בקריית גת

4,995בקריית ים

3,702בקריית מלאכי

4,547בקריית שמונה

7,366ברמלה

4,152בראש העין

13,539ברעננה

10,777ברחובות

10,777ברחובות מרמורק - שעריים

3,702בראש פינה

4,547ברמת השרון

3,702ברמת ישי

12,407בראשון לציון

4,547בשדרות

4,547בשלומי

3,702בשבי ציון

4,547בתל-מונד
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בילקוט הפרסומים  פורסם  זה  וצו   ,57-006084-8 אגודה  מס' 
9318, התשפ"א, עמ' 2447, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום 
22.3.2021, ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר 
האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש 

כגוף מאוגד.

ט' בניסן התשפ"א )22 במרס 2021(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

ווסט יו.סי. ישראל בע"מ
)ח"פ 51-292354-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.2.2021, התקבלה החלטה של 
בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
קובי רפאלי, מרח' אריאל שרון 4, גבעתיים 5320045, 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.

קובי רפאלי, עו"ד, מפרק

ורונה ייבוא נעלי נוחות בע"מ
)ח"פ 51-378104-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10.3.2021 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אלון בל, מרח' הבונים 2, רמת גן 5246206, למפרק החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.8.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אלון בל, עו"ד, מפרק

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' ג/297 "תכנית מתאר 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  יוקנעם",   -
הוועדה  בזה  מצהירה   ,94 עמ'  התשמ"ז,   ,3394 הפרסומים 
לסעיף  בהתאם  עילית,  יוקנעם  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
להלן, שביחס   2 בסעיף  הקרקע המתוארת  כי  הפקודה(,   -
ו–7 לפקודה בילקוט  אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
הפרסומים 9263, התשפ"א, עמ' 1795, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית יוקנעם עילית מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ביוקנעם -  

גוש חלקה חדש
גוש חלקה 

לשעבר

גוש
חלקה 

הייעודח"חגושבשלמותה

דרך110934181109380

420 ,80 ,78
271 ,102

שב"צ

א' בניסן התשפ"א )14 במרס 2021(
)חמ 3-4(

סימון אלפסי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

    לתכנון ולבנייה יוקנעם עילית
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

___________________

תיקון טעות
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  בהודעה 
ציבור(, 1943, שפורסמה בילקוט הפרסומים 9378, התשפ"א, עמ' 

3124, לעניין תכנית 251-0596106 -

של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  "תהיה  במקום   ,1 בסעיף   .1
לקניינה  "תהיה  להיות  צריך  דבוריה"  המקומית  המועצה 

הגמור והמוחלט של המועצה המקומית עילבון";

יושב ראש המועצה  בתואר החותם, במקום "ממלא מקום   .2
המקומית לתכנון ולבנייה גליל מזרחי" צריך להיות "ממלא 
גליל  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  ראש  יושב  מקום 

מזרחי".

)חמ 3-4(

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודה שיתופית
הואיל וביום 8.12.2020 ניתן צו לפירוק האגודה הגושרים 
- נופר מערכות סולאריות - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, 
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ד"ר אמנון שמושקוביץ בע"מ
)ח"פ 51-410197-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.3.2021 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון 

שמושקוביץ, מקיבוץ רמת דוד, למפרק החברה.

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

תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,15.7.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

אמנון שמושקוביץ, מפרק

גורדון וינברג יועצים בע"מ
)ח"פ 51-307152-2(

)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 2.5.2021, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' אלכסנדר 
זרחין 10, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידית קוזניצקי, עו"ד, מפרקת

א.ב.י. עזר לקשיש בע"מ
)ח"פ 51-269315-1(

)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 
 ,32 ברק  רח'  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה   ,25.5.2021 ביום  תתכנס 
קריית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפה בוטבול, מפרקת

אלממט )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-279849-7(

)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 20.5.2021, בשעה 13.00, אצל המפרק, רח' יהודה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,85 הלוי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף קלו, עו"ד, מפרק

בריסק משקאות בע"מ
)ח"פ 51-438739-8(

)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 
 ,8 יהלום  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,6.5.2021 ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חשמונאים, 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף אופנבכר, מפרק

וויפי בע"מ
)ח"פ 51-374211-4(

)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 27.5.2021, בשעה 12.00, במשרד גולדפרב זליגמן ושות', 
עורכי דין, רח' יגאל אלון 98, מגדל אמפא, קומה 40, תל אביב, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

ג'רמי בנימין, מפרק

אולסטיל )ישראל( בע"מ

)ח"פ 51-339105-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.3.2021 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
למפרק  אביב,  תל   ,31 הברזל  מרח'  פרנק,  דוד  עו"ד  את  למנות 
יעל  רבקה  עו"ד  החדש של החברה, במקום המפרקת הקודמת 

עברון, לצורך השלמת הליך הפירוק.

דוד פרנק, עו"ד, מפרק
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א.מ אינפומול בע"מ
)ח"פ 51-230201-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על החלפת מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.3.2021 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
למפרק  אביב,  תל   ,31 הברזל  מרח'  פרנק,  דוד  עו"ד  את  למנות 
לצורך  טל,  מיקי  הקודם  המפרק  במקום  החברה,  של  החדש 

השלמת הליך הפירוק.

דוד פרנק, עו"ד, מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 3769-05-14, פר/43265

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

שם החייב: יצחק עוזר.

שם הנאמן ומענו: עו"ד אילן חזני, משד' שאול המלך 39, בית 
הדר דפנה, תל אביב.

סוג הדיבידנד: רגיל.

נמסרת בזה הודעה לכל הטוענים שהם נושי החייב הנ"ל, 
שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, שאם 
את  הנאמן  יחלק  זה,  פרסום  מיום  ימים   7 בתוך  כן  יעשו  לא 
הדיבידנד הסופי לנושים לפי דין ובלי להתחשב בטענות הנושים 
התחייבות  בכך  אין  כאשר  אושרה,  לא  החוב שלהם  שתביעת 

לאשר תביעות חוב חדשות, אם יוגשו.

                                              אילן חזני, עו"ד, נאמן

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(

"ז. אור" - ייזום השקעות 
ובנייה בע"מ

ששת הימים 68 קריית שמונה אצל 51400319329/04/202110:00
הנאמן זנאטי מאיר

זנאטי מאיר 

נורית 19 קריית שמונה אצל הנאמן 51304583129/04/202110:00ר.ז.ק.ש. השקעות בע"מ
אלוני זיו

אלוני זיו

רח' אבן גבירול 68 תל אביב אצל 51514772602/05/202113:00ישבר תבואות בע"מ
עורכי דין גוטפריד

קרמר משה

יגאל אלון 96 תל אביב אצל בלטר, 51264011102/05/202111:00פלטיור בע"מ
גוט, אלוני ושות'-משרד עורכי דין

אבשלום דב גרא

פומרוק 3/4 תל אביב אצל מנהל 51305021129/04/202110:00וולף צ'ק בע"מ
החברה כהנא מריו

כהנא מריו

י. ורד תשתיות ובניה 
בע"מ

נ.ז 29 כפר שלם אצל מנהל החברה 51315939229/04/202110:00
נאור ירושלמי

נאור ירושלמי

סולארו מערכות 
ופרויקטים בע"מ

התדהר 17, רעננה אצל הנאמן יצחק 51524554604/05/202115:00
עומסי עו''ד

יצחק עומסי 
עו''ד

טיומקין 1/12 ראשון לציון אצל 51203113929/04/202110:00אבימדיה בע"מ
מנהל החברה מיכאל זלדנר

מיכאל זלדנר

אריק איינשטיין 12 הרצליה אצל 51508074529/04/202110:00אלרין אופנה בע"מ
מנהל החברה שרית חישין

שרית חישין

הדקלים 15 פרדס חנה אצל מנהל 51357497024/09/202110:00מטר ש.ב. )2004( בע"מ
החברה טופז שרון

טופז שרון

א. פרנק ניהול השקעות 
ונכסים בע"מ

סמטת איילון 6 אשקלון אצל מנהל 51386660829/04/202110:00
החברה פרנק משה אמנון

פרנק משה אמנון

אינסקום תעשיות 
אלקטרוניקה בע"מ

אליהו חכים 9 תל אביב אצל מנהל 51401823329/04/202110:00
החברה חיים יחזקאלי

חיים יחזקאלי 
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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 
מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל בה 

שעת הדיוןמתקיים הדיון

מס' 42 מושב אורית חזן
צפרירים 

09:45תל אביב019895414120/06/202121/07/2021תל אביב

אבישי 
שלמה פרץ

האבות 2766 
טבריה

13:00נצרת505519061610/06/202113/07/2021נצרת

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

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