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הודעה על מינוי שר חוץ

הודעה על הפסקת כהונה של סגן שר

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (30ד) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1החליטה הממשלה למנות את השר ישראל כ"ץ
לתפקיד שר החוץ ,נוסף על תפקידיו כשר התחבורה והבטיחות
בדרכים ושר המודיעין.

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )8לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף  )2(26לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה ביום א' בסיוון התשע"ט ( 4ביוני  )2019כהונתו של חבר
הכנסת מאיר פרוש בתפקיד סגן שר במשרד החינוך.

הודעה על החלטה זו נמסרה לכנסת ,כנדרש בסעיף (9א)()10
לחוק הממשלה ,התשס"א.22001-

א' בסיוון התשע"ט ( 4ביוני )2019
		
(חמ -3-3281ה)5

כ"ה באייר התשע"ט ( 30במאי )2019
(חמ -3-3281ה)7

1
2

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשס"א ,עמ' .168

לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )5לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף (22ב) לחוק–יסוד :הממשלה
נפסקה ביום א' בסיוון התשע"ט ( 4ביוני  )2019כהונתם של:

2

השר נפתלי בנט בתפקיד שר החינוך והתפוצות
השרה איילת שקד בתפקיד שרת המשפטים.
הודעה על הפסקת הכהונה הועברה לכנסת.
א' בסיוון התשע"ט ( 4ביוני )2019
(חמ -3-3281ה)6
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;158התשע"ד ,עמ' .554

הודעה על הפסקת כהונה של סגני שרים
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )8לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף  )5(26לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה ביום כ"ה בניסן התשע"ט ( 30באפריל  )2019כהונתם של:
חבר הכנסת מיכאל אורן בתפקיד סגן שר במשרד ראש
הממשלה;
חבר הכנסת ירון מזוז בתפקיד סגן שר במשרד להגנת הסביבה.
א' בסיוון התשע"ט ( 4ביוני )2019
(חמ -3-3281ה)5
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (13א) לחוק גנים לאומיים,
שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח1998-
(להלן  -החוק) ,ועל פי המלצת השר להגנת הסביבה ,החליטה
הממשלה ביום ד' בשבט התשע"ט ( 10בינואר  )2019למנות
את אלי שיש ,לחבר במליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים ,נציג משרד החינוך ,לתקופת כהונה נוספת (כהונה
שלישית).

1

בהתאם לסעיף (13ג) לחוק ,תקופת כהונתו תהיה  4שנים.
כ"א באייר התשע"ט ( 26במאי )2019
צחי ברוורמן
		
(חמ -3-474ה)2
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;202התשע"א ,עמ' .994

הודעה על מינוי חברים למליאת הרשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים
לפי חוק גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה ,התשנ"ח1998-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (13א) לחוק גנים לאומיים,
שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,התשנ"ח1998-
(להלן  -החוק) ,ועל פי המלצת השר להגנת הסביבה ,החליטה
הממשלה ביום ט"ז באייר התשע"ט ( 21במאי  )2019למנות את
שלמה דולברג ,לחבר במליאת הרשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים ,נציג משרד השלטון המקומי ,במקומו של אלון (נתן)
שוסטר 2ואת ופא דיאבאת-שחברי ,לחברה במליאת הרשות
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ,נציגת משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ,במקומה של שרה אייל.3

1

בהתאם לסעיף (13ג) לחוק ,תקופת כהונתם תהיה  4שנים.
כ"א באייר התשע"ט ( 26במאי )2019
(חמ -3-474ה)2

1
2
3

1 1848

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

הודעה על מינוי חבר למליאת הרשות לשמירת
הטבע והגנים הלאומיים

הודעה על הפסקת כהונה של שרים

1

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;202התשע"א ,עמ' .994
י"פ התשע"ד ,עמ' .7694
י"פ התשע"ב ,עמ' .1502

ילקוט הפרסומים  ,8290י"ג בסיוון התשע"ט16.6.2019 ,

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2019-000465, received on -16/06/2019 ,

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

הודעה בדבר מינוי חברים נוספים

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) ,התשכ"ד1964-

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיפים  53ו–76ג(()9ב) לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-החליטה הממשלה לאשר
תכניות מיתאר ארציות אלה:

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הנכים
(ועדה רפואית עליונה) ,התשכ"ד ,11964-מיניתי חברים נוספים
ברשימת הרופאים 2לעניין התקנות האמורות ,לפי הרשימה שלהלן:

.1

תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית  -רכבת קלה
במטרופולין ת"א "הקו החום" מקטע מערבי ושלוחה דרומית
של הקו האדום  -תת"ל 72א;

.2

תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית  -רכבת קלה
במטרופולין ת"א "הקו הסגול" המקטע המזרחי  -תת"ל 70ב;

.3

תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית  -רכבת קלה
במטרופולין ת"א "הקו הסגול"  -שטח לתפעול מסילה -
תת"ל /70ג;

.4

תכנית מיתאר ארצית  -רצועת קו חשמל על עליון עילי
זמני מתחמ"ג איילון לתחמ"ג עתידים ירקון  -תמ"א
/10ג;12/

.5

תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית  -קו מתח עליון
 161ק"ו  -מסעף לתחמ"ש נס ציונה  -תת"ל 87א;

.6

תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית  -הרחבת תחנת
כוח דליה  -תת"ל 29ב;

.7

תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית  -מיתקן פוטו–
וולטאי חבל התענך  -תת"ל ;96

.8

תכנית מיתאר ארצית  -תחנות תדלוק  -תמ"א ;2/4/18

.9

תכנית מיתאר ארצית  -בית עלמין מטרופוליני שורק -
תמ"א ;9/19

 .10תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית  -הפרדה מפלסית 24
אביחיל חיבור לדרך קיימת  -תת"ל .1/24/26
כ"ה באייר התשע"ט ( 30במאי )2019
(חמ -3-697ה)6
1

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ז ,עמ' .160

מינוי שופטת
לפי חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון),
התשנ"ד1993-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק ראש הרשות המקומית
וסגניו (הצהרת הון) ,התשנ"ד ,11993-אני קובעת בזה כי צפורה
ברון ,שופטת בית המשפט המחוזי בדימוס ,תמשיך 2לשמש
שופטת שהחוק האמור מגדיר את סמכויותיה.
תוקף המינוי שלוש שנים מיום י"א בסיוון התשע"ט (14
ביוני .)2019
כ"ג באייר התשע"ט ( 28במאי )2019
(חמ )3-2533
1
2

אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;32התשס"ד ,עמ' .429
י"פ התשע"ו ,עמ' .8440

ד"ר רומאו אימברג ארונדין ,רישיון מס' 30999
ד"ר אורי בלנקשטיין ,רישיון מס' 13112
ד"ר עדי מור ,רישיון מס' .89525
תוקף המינוי עד יום ג' בטבת התש"ף ( 31בדצמבר .)2019
י"ט בטבת התשע"ט ( 27בדצמבר )2018
(חמ -3-183ה)1
1
2

הסמכת רשות מוסמכת
לפי צו יבוא חופשי ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו יבוא חופשי ,התשע"ד,12014-
אני מסמיך את ריקי יחזקאל מימון ,מנהלת תחום אכיפה
(עובדים זרים) במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן  -המשרד),
וכל עוד היא עובדת המשרד ,לרשות מוסמכת למתן רישיון יבוא
לייבוא -
( )1זיקוקין ומוצרים פירוטכניים ,כמפורט בפרט מכס 36.04
לצו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין,
התשע"ז( 22017-להלן  -צו תעריף המכס);
( )2מוצרי לייזר ,כמפורט בפריטי המכס ,85.26 ,85.43 ,96.08
 90.132000 ,85.13ו– 90.15לצו תעריף המכס;
( )3חץ וקשת ,כמפורט בפריטי המכס ,95.03 ,95.04 ,95.05 ,95.06
 95.02ו– 95.07לצו תעריף המכס.
הסמכתו של מרק פורזיקי  -בטלה.
כ"ח באייר התשע"ט ( 2ביוני )2019
אלי כהן
		
(חמ -3-552ה)2
שר הכלכלה והתעשייה
 1ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ד ,עמ' .46
 2ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ז ,עמ' .41

הסמכת ממונה
לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הקרינה הבלתי מייננת,
התשס"ו ,12006-אני מסמיך את יבגני סופר ,לממונה לעניין
הסמכויות המנויות בסעיפים (14 ,12א)(14 ,ב)(14 ,ג) ו–(15ב) לחוק
האמור.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו
במשרד להגנת הסביבה.
י"ב בניסן התשע"ט ( 17באפריל )2019
(חמ -3-3650ה)1
זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
1

ילקוט הפרסומים  ,8290י"ג בסיוון התשע"ט16.6.2019 ,

בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר הביטחון
ק"ת התשכ"ד ,עמ'  ;870התשס"ח ,עמ' .568
י"פ התשע"ז ,עמ' .4316

ס"ח התשס"ו ,עמ' .158

11849
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הודעה על תיקון הודעה בדבר הפסקה זמנית של
רישיון מודד

הסמכת ממונה
לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הקרינה הבלתי מייננת,
התשס"ו( 12006-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את רפי לוי ,עובד
המשרד להגנת הסביבה (להלן  -המשרד) ,לממונה לעניין
הוראות החוק ,למעט סעיפים (15 ,11א) ו–(18ד).
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו
במשרד.
י"ב בניסן התשע"ט ( 17באפריל ב)2019
(חמ -3-3650ה)1
זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
1

לפי פקודת המדידות
אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  4לפקודת המדידות ,
אני מתקן את ההודעה בדבר הפסקה זמנית של רישיון מודד ,3כך
שבמקום "תוקף ההשעיה מיום כ"ו באדר ב' התשע"ט ( 2באפריל
 )2019עד יום י"א באלול התשע"ט ( 11בספטמבר  ")2019יבוא
"תוקף ההשעיה מיום כ"ו באדר ב' התשע"ט ( 2באפריל  )2019עד
יום ג' בתשרי התש"ף ( 2באוקטובר .")2019
2

ל' בניסן התשע"ט ( 5במאי )2019
(חמ )3-257
רונן רגב
המנהל הכללי
של המרכז למיפוי ישראל

ס"ח התשס"ו ,עמ' .158
1

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים

2

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-

3

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני ממנה את ד"ר שלמה גראזי,
למנהל השירותים הווטרינריים ,מיום כ"א באייר התשע"ט (26
במאי  )2019עד יום כ"ח באייר התשע"ט ( 2ביוני .)2019
י"ז באייר התשע"ט ( 22במאי )2019
(חמ -3-1469ה)1
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת
עזה (הגבלת פעילות) ,התשנ"ה1994-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף (3ג) לחוק יישום הסכם
הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות),
התשנ"ה( 11994-להלן  -החוק) ,כי לאחר שהובא לידיעת השר
לביטחון הפנים (להלן  -השר) כי ביום י"ד בניסן התשע"ט
( 19באפריל  ,)2019יש כוונה לקיים טורניר כדורגל במגרש
הכדורגל בבית צפאפא שבירושלים בשעות הבוקר לציון יום
האסיר הפלשתיני (להלן  -האירוע) של ו/או מטעם ו/או בחסות
הרשות הפלסטינית וזאת בלי שניתן לכך היתר בכתב ,כנדרש
בסעיף (3א) לחוק ,הוציא השר ביום י"ג בניסן התשע"ט (18
באפריל  ,)2019צו לפי סעיף (3ב) לחוק ,המורה:
( )1שלא לקיים את האירוע בכתובת האמורה ,או בכל מקום
אחר בתחומי מדינת ישראל;
( )2למחזיק במקום ולכל אדם המנהל ,המפעיל ,הפועל
במסגרת האירוע למנוע את קיומו ו/או לא לאפשר את
המשך קיומו בכתובת האמורה או בכל מקום אחר בתחומי
מדינת ישראל.
כ"ב באייר התשע"ט ( 27במאי )2019
(חמ )3-2824
אנה בן מרדכי
ממלאת מקום המזכיר הביטחוני
המשרד לביטחון הפנים
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ו ,עמ'  ;40התשנ"ח ,עמ' .22
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י"פ התשע"ז ,עמ' .7633
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1368
י"פ התשע"ט ,עמ' .8987

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום כ"ג באייר התשע"ט
( 28במאי  ,)2019בתיק בד"מ  ,070/2018החליט להטיל על אריה
בן ארי ,רישיון מס'  ,8874עונש של הוצאה מן הלשכה במצטבר
לכל עונש אחר שנגזר עליו.
כ"ט באייר התשע"ט ( 3ביוני )2019
(חמ )3-94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום י"ט בניסן התשע"ט
( 24באפריל  ,)2019בתיק בד"מ  ,018/2018החליט להטיל על
נגם נגם ,רישיון מס'  ,32373עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים שתחילתם ביום
שבו תיפסק המניעה לחברותו בלשכת עורכי הדין (חברותו
פקעה ביום  11.10.2018כיוון שהוכרז פושט רגל).
א' בסיוון התשע"ט ( 4ביוני )2019
(חמ )3-94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,8290י"ג בסיוון התשע"ט16.6.2019 ,
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הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה על הסמכת פקחית בעיריית רמת השרון

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות
המקומיות (תעבורה) ,התשע"ו2016-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום כ"ד באייר
התשע"ט ( 29במאי  ,)2019בתיק בד"מ  ,065/2018החליט להטיל
על עבדלראזק מוחסן ,רישיון מס'  ,11232עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שש שנים במצטבר
לעונשי השעיה קודמים.
תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,מיום י"ג בשבט
התשפ"ב ( 15בינואר  )2022עד יום ט"ו בטבת התשפ"ח (14
בינואר .)2028
כ"ט באייר התשע"ט ( 3ביוני )2019
יוסף ויצמן
(חמ 		 )3-94
משנה לראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק לייעול הפיקוח
והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה),
התשע"ו( 12016-להלן  -החוק) ,ולאחר שהוכשרה כדין ,הסמכתי
את אנסטסיה איגרושין ,פקחית בעיריית רמת השרון ,לפקחית
מוסמכת לאכיפת אופניים חשמליים בתחום עיריית רמת השרון,
שיהיו נתונות לה הסמכויות לפי סעיפים  4ו– 9לחוק ,כולן או
חלקן לשם פיקוח על עבירות אופניים חשמליים כהגדרתן בחוק.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכת משמשת
בתפקידה.
י"ד באדר ב' התשע"ט ( 21במרס )2019
(חמ )3-5348
אביתר גרובר
ראש עיריית רמת השרון

			

הודעה בדבר השעיית חבר
הודעה על החלטת מועצה מקומית ריינה לאכיפת
חיקוקי הסביבה

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום כ"ה בניסן
התשע"ט ( 30באפריל  ,)2019בתיק בד"מ  ,066/2015החליט
להטיל על עו"ד איליא שאער ,רישיון מס'  ,34260עונש של
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרים
וארבעה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ז באייר התשע"ט ( 1ביוני  )2019עד
יום כ' בסיוון התשפ"א ( 31במאי .)2021
א' בסיוון התשע"ט ( 4ביוני )2019
יוסף ויצמן
			
(חמ )3-94
משנה לראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מליאת מועצת עיריית קריית אונו ,בישיבתה מיום
ח' בשבט התשע"ט ( 14בינואר  ,)2019ועדת ערר לעניין החוק
האמור ,בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

כ' באייר התשע"ט ( 25במאי )2019
(חמ )3-4455
ג'מיל בסול
ראש המועצה המקומית ריינה
1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .534

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 42013-04-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מגנוס איתן בע"מ ,ח"פ ,51-531475-5
מרח' הברזל  ,4תל–אביב-יפו .6971008

עורך הדין צחי סגל  -יושב ראש

מינוי הרכב ועדת ערר קודם  -בטל.2

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.4.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.7.2019בשעה .8.30

יניב וולף  -חבר.
א' בסיוון התשע"ט ( 4ביוני )2019
		
(חמ -3-265ה)1
2

בתוקף סמכותה לפי סעיף (11ג) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח( 12008-להלן -
החוק) ,החליטה מועצת המועצה המקומית ריינה ,בישיבתה
מיום כ' באייר התשע"ט ( 25במאי  )2019לפעול בתחום שיפוטה
לאכיפת כל חיקוקי הסביבה לפי החוק.

והמבקשים :יובל בולגרף בן עזרא ו– 5עובדים נוספים,
ע"י ב"כ עו"ד ירון נאור ו/או עדי-מאיר קרמר ,משד' שאול
המלך  ,35בית אמריקה ,ת"ד  ,18273תל אביב  ,6118201טל'
 ,03-6962835פקס' .03-6962837

רויטל שדה תמם  -חברה

1

לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-

ישראל גל
ראש עיריית קריית אונו

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשע"ו ,עמ' .4576

ילקוט הפרסומים  ,8290י"ג בסיוון התשע"ט16.6.2019 ,

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
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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  ,12.00ביום
.3.7.2019

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,10.00ביום
.1.7.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ענת שני-רבה ,עו"ד
באת כוח המבקשים

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
נאור ירון ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פש"ר 8423-12-18
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 14781-06-19

ובעניין פירוק חברת בית חכם חברה לעבודות הנדסה ובניה
בע"מ ,ח"פ ,51-444851-3

ובעניין פירוק חברת ח .רכסים והפצה בע"מ ,ח"פ
,51-477126-0

והמבקשים :מדאח ודיע ובעראר אמירה ,ע"י ב"כ
עו"ד אבו ג'בל ראמי ,מת"ד  ,939מסעדה  ,1243500טל'
 ,072-2505444פקס' .072-2506444

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

והמבקש :יוגב עזרא ,ע"י ב"כ עו"ד טל קונסטנטין לדרמן,
מרח' דפנה  ,19/2ת"ד  ,5320קריית ביאליק  ,2715301טל'
.054-6331586
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.6.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,18.7.2019בשעה .9.00
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 למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,17.00ביום
.11.7.2019

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.12.2018הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,16.7.2019בשעה .14.30
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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,12.00ביום
.9.7.2019
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אבו ג'בל ראמי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .4.7.2017
טל קונסטנטין לדרמן ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 14634-06-19
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סופר דיל פלוס בע"מ ,ח"פ ,51-373871-6
והמבקשים :מורן אביטבול ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ענת
שני-רבה ,מרח' לינקולן  ,20תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.6.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,15.7.2019בשעה .9.00
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.
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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 חצים  -אגודה שיתופית
קהילתית בע"מ ,מס' האגודה.57-005337-1 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,ממשרד הכלכלה,
ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל'  ,04-8613806פקס' .04-6470963
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.
כ"ט באייר התשע"ט ( 3ביוני )2019
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות
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ביטול רישום אגודה שיתופית
הואיל וביום  28.1.2019ניתן צו לפירוק האגודה אחזקות
אל-רום  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-004538-5וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,8112
התשע"ט ,עמ'  ,7619והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,11.6.2019ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר
האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש
כגוף מאוגד.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.7.2019
בשעה  ,12.00אצל 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.
מרדכי אפרים ,מפרק

מלחם מאזן לאבטחה בע"מ
(ח"פ )51-444354-8

ח' בסיוון התשע"ט ( 11ביוני )2019
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ג.מ .וורקס פור יו בע"מ
(ח"פ )51-493657-4

(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  ,24.5.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את טארק מלחם ,מת"ד ,210
ג'דידה מכר ,למפרק החברה.

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,12.3.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מורן שוסטר ,מרח'
שד' ויצמן  ,14רמת השרון ,למפרקת החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,14.7.2019
בשעה  ,12.00אצל 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.

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

טארק מלחם ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.7.2019
בשעה  ,10.00במשרדי יוסף שם טוב ושות' ,עורכי דין ,רח'
החילזון  ,6רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מורן שוסטר ,מפרקת

א.פ .מרדכי חברה לבנין בע"מ
(ח"פ )51-154321-7

שיין את שיין השקעות בע"מ
(ח"פ )51-403344-8
(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  ,29.5.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף נוי ,מרח'
רוטשילד  ,57כפר סבא ,למפרק החברה.

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.3.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי אפרים ,מרח'
השושנה  ,10מבשרת ציון ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,15.7.2019
בשעה  ,12.00אצל 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.

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

אסף נוי ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

ילקוט הפרסומים  ,8290י"ג בסיוון התשע"ט16.6.2019 ,

11853

Ministry of Justice Israelמחלקת רשומותDoCenter Id:801-02-2019-000465, received on -16/06/2019 ,

אופקטרא מרכזי מסחר ( )2000בע"מ
(ח"פ )51-293278-1

החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עומרי לדרמן,
מרח' החילזון  ,6רמת גן ,למפרק החברה.

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.5.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עומרי לדרמן,
מרח' החילזון  ,6רמת גן ,למפרק החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,20.7.2019בשעה
 ,12.00במשרדי יוסף שם טוב ושות' ,עורכי דין ,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.

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

עומרי לדרמן ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,20.7.2019בשעה
 ,12.00במשרדי יוסף שם טוב ושות' ,עורכי דין ,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.
עומרי לדרמן ,עו"ד ,מפרק

אופקטרא תחנות דלק בע"מ
(ח"פ )51-295531-1
(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  ,14.5.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עומרי לדרמן,
מרח' החילזון  ,6רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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  ,20.7.2019בשעה
 ,12.00במשרדי יוסף שם טוב ושות' ,עורכי דין ,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.
עומרי לדרמן ,עו"ד ,מפרק

פ.א.ב דלק בע"מ
(ח"פ )51-567162-6
(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  ,14.5.2019התקבלה
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או.די.אנ .אנרגיה בע"מ
(ח"פ )51-455137-3
(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  ,14.5.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף שם טוב,
ממשרד יוסף שם טוב ושות' ,רח' החילזון  ,6בניין סולמון ליפשיץ,
קומה  ,10רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,20.7.2019
בשעה  ,10.00במשרדי 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 שם טוב ,עו"ד ,מפרק

שני  -תמרוקים מן הטבע בע"מ
(ח"פ )51-359253-5
(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  ,10.6.2019התקבלה החלטה לפרק את
החברה מרצון ולמנות את שמעון אביב ,ממושב שואבה ,בית מס'
 ,158למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,28.8.2019
בשעה  ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
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סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
שמעון אביב ,מפרק

דיוה אונליין  2014בע"מ
(ח"פ )51-504790-0
(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 במשרדי החברה ,התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן צוייג ,מרח'
מתתיהו שוהם  ,16תל–אביב-יפו  ,6935923למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,27.9.2019
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
חנן צוייג ,מפרק

תמרז' לאונג' בע"מ
(ח"פ )51-312952-8
(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  ,3.6.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן דוידי,
מרח' בן יהודה  ,34ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,8.7.2019
בשעה  ,13.00במשרדי 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.
רונן דוידי ,עו"ד ,מפרק

בר לוי שיווק הפקות ופרסום בע"מ
(ח"פ )51-309805-3
(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  ,24.5.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רואי נגריס,
מרח' דרך מנחם בגין  ,65תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,24.7.2019
בשעה  ,11.00במשרד 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.
רואי נגריס ,עו"ד ,מפרק

ישראג'ין בע"מ
(ח"פ )51-416014-2
(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  ,24.5.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רואי נגריס,
מרח' דרך מנחם בגין  ,65תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,24.7.2019
בשעה  ,11.00במשרד 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.
רואי נגריס ,עו"ד ,מפרק

אשכול פארמה פרסנרים בע"מ
(ח"פ )51-461982-4
(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  ,24.5.2019התקבלה
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החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רואי נגריס,
מרח' דרך מנחם בגין  ,65תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,24.7.2019
בשעה  ,11.00במשרד 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.

משכן קל לכלה הפקות בע"מ
(ח"פ )51-519938-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.7.2019בשעה  ,16.00אצל מוריץ אוחיון ,רח' קהילות
יעקב  ,9ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישי שפר ,מפרק

רואי נגריס ,עו"ד ,מפרק

משולש מרדכי השקעות בע"מ

ננגי ניהול יבוא ושיווק בע"מ

(ח"פ )51-495520-2

(ח"פ )51-452017-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

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

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,24.5.2019התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רואי נגריס,
מרח' דרך מנחם בגין  ,65תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען 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 ,24.7.2019
בשעה  ,11.00במשרד 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.
רואי נגריס ,עו"ד ,מפרק

קצביית האחים בע"מ
(ח"פ )51-543617-8

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.7.2019בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' הנמל ,33
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב בנסמן ,עו"ד ,מפרק

ניהול בית ו.א )1992( .בע"מ
(ח"פ )51-170382-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.7.2019בשעה  ,12.00במשרד שפיגלמן ,קורן ,זמיר
ושות' ,רח' לינקולן  ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל פדרמן ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

גרנד סינמה סטור בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,7.7.2019בשעה  ,13.00במשרד המפרק ,כביש ראשי,
מרכז היישוב ,מג'אר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ )51-351428-1

מחמוד סעד ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.7.2019בשעה  ,10.00במשרדו של המפרק ,רח'
מנחם בגין  ,52תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן מויאל ,עו"ד ,מפרק
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קים אנד זוזי בע"מ

וי.אי.אי  -וירטואליזישן אי.או.טי .אנאבלר בע"מ

(ח"פ )51-483585-9

(ח"פ )51-559345-7

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,21.7.2019בשעה  ,11.00במשרדו של המפרק ,רח'
מנחם בגין  ,52תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.8.2019בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' קרל נטר ,6
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

רן מויאל ,עו"ד ,מפרק

מנחם גלמן ,עו"ד ,מפרק

ליאב הפקות בע"מ

באד יו .אס .בי .בע"מ

(ח"פ )51-250415-0

(ח"פ )51-559349-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.8.2019בשעה  ,12.00במשרד המפרק ,רח'
אכסאל  ,12בניין אלספא ,קומה  ,4נצרת  ,16000לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,5.8.2019בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' קרל נטר ,6
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מנחם גלמן ,עו"ד ,מפרק

רביע הינדאוי ,עו"ד ,מפרק

ג'י.אי .קפיטל בע"מ

ליוינג בוקס בע"מ

(ח"פ )51-514398-0

(ח"פ )51-530678-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,31.7.2019בשעה  ,12.00במשרדי עורכי דין ,ERM
רח' יגאל אלון  ,94אלון  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.8.2019בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' שלדג ,30
מכמורת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גל אבישלום ג'ניאו ,מפרק

עינת ברזילי ,מפרקת

רוזמרי ג'י.פי .בע"מ

ידע אישי ניהול השקעות בע"מ

(ח"פ )51-530187-7

(ח"פ )51-374632-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של בעלי המניות
של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,31.7.2019בשעה  ,9.00במשרדי
גינסבורג ,איזרדל ושות' ,עורכי דין ,רח' רוטשילד  ,3תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.8.2019בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' שלדג ,30
מכמורת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
גל אבישלום ג'ניאו ,מפרק

ארז שפירא ,עו"ד ,מפרק
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רוזמרי ניהול נכסים בע"מ

א.ק .אדמות קודש בע"מ

(ח"פ )51-530185-1

(ח"פ )51-185789-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.8.2019בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' שלדג ,30
מכמורת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,7.5.2019התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את משה עידן ,מרח' מרומי שדה ,15/7
מודיעין עילית ,למפרק החברה.

גל אבישלום ג'ניאו ,מפרק

ש.ב שמירה וביטחון שווק  2000בע"מ

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-299115-9
(בפירוק מרצון)

משה עידן ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.8.2019בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,רח'
הרכב  ,4תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ענת דיירי ,מפרקת

י.ש.ת.א .יוזמה  2015בע"מ
(ח"פ )51-532514-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.6.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר כהן ,מרח' יפו ,33
ירושלים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
תומר כהן ,מפרק

י.ש.ת.א .יוזמה  2015בע"מ
(ח"פ )51-532514-0
(בפירוק מרצון)

א.ק .אדמות קודש בע"מ
(ח"פ )51-185789-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.7.2019בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' מרומי שדה
 ,15/7מודיעין עילית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה עידן ,מפרק

ווינר אופשן בע"מ
(ח"פ )51-530024-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.5.2019התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יניב איזרדל ,מרח'
רוטשילד  ,3תל אביב  ,6688106למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,29.8.2019בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' יפו ,33
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

יניב איזרדל ,עו"ד ,מפרק

תומר כהן ,מפרק
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