רשומות

ילקוט הפרסומים
א' בכסלו התשע"ז

7390
עמוד

 1בדצמבר 2016
עמוד

מינוי חברים לוועדת רישיונות לפי חוק הנוטריונים1136 .......

הסמכת מפקחת רחצה מחוזית לפי צו הסדרת מקומות
רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים) 1138 ....
הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס1138 ...........................

הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה
הפלילית (עדות) ,חוק יישום הסכם בדבר רצועת
עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות)
(תיקוני חקיקה) ,חוק הסדר הדין הפלילי (סמכויות
אכיפה  -מעצרים) וחוק הגנת הצומח1136 .........................

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין–לאומי לפי
תקנות סוכני המכס1139 ..............................................................

מינוי ממלא מקום הממונה על ענייני נפט בנושאים
מסוימים לפי חוק שירות המדינה (מינויים) 1136 .............

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,
מקומן ומועדיהן לפי התקנות האמורות 1139 .....................
מינוי מפקחים ברשויות מקומיות (הוד השרון ,קדימה-
צורן ,שער הנגב)1139 ....................................................................

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכוות
אכיפה -מעצרים)1137 .................................................................

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 1141 ......................

מינוי והסמכת מפקחים ומינוי מפקחי עבודה 1137 ...................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות1142 ..........................

מינוי מבקר לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים
ושל תוצרת מן החי1138 ..............................................................

הודעות מאת הציבור1142 ...................................................................
הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר 1146 .............................

מינוי חבר לוועדת רישיונות
לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק הנוטריונים ,התשל"ו,11976-
אני ממנה את עארף פריג לנציג ציבור בוועדת הרישיונות לפי
הסעיף האמור ,במקומו של בן ציון מלכה.2
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ב באלול התשע"ו ( 25בספטמבר )2016
(חמ -3-303ה)3

1
2

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;196התשל"ח ,עמ' .92
י"פ התשנ"ז ,עמ' .1058

מינוי חבר לוועדת רישיונות
לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק הנוטריונים ,התשל"ו,11976-
אני ממנה את עודד יחזקאל הכהן ,לנציג ציבור בוועדת הרישיונות
לפי הסעיף האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ב באלול התשע"ו ( 25בספטמבר )2016
(חמ -3-303ה)3

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;196התשל"ח ,עמ' .92

מינוי ממלא מקום הממונה על ענייני נפט
בנושאים מסוימים
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ד) לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ולאחר התייעצות עם נציב שירות
המדינה ,אני מטיל על שאול מרידור ,המנהל הכללי של משרד
התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ,למלא את תפקיד הממונה
על ענייני הנפט בכל הנושאים והעניינים שבהם הממונה על ענייני
נפט ,יוסף חנן וירצבורגר ,מנוע מלטפל לפי הסדר ניגוד העניינים
שנערך בעניינו ושעליו התחייב ,עד אשר תוסר המניעה.
ח' בתשרי התשע"ז ( 10באוקטובר )2016
(חמ -3-1173ה)1
יובל שטייניץ
שר התשתיות הלאומיות
האנרגיה והמים
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

הרשאה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) ,לפי חוק יישום
הסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים
והוראות שונות) (תיקוני חקיקה) ,התשנ"ה ,1994-לפי חוק סדר
הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו,1996-
ולפי חוק הגנת הצומח ,התשט"ז1956-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1סעיף (46ב) לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה

ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני
חקיקה) ,התשנ"ה( 21994-להלן  -חוק היישום) ,וסעיף 11א
לחוק הגנת הצומח ,התשט"ז( 31956-להלן  -חוק הגנת הצומח),
אני מרשה ומסמיך ,לפי העניין ,את עובדי משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ששמותיהם מפורטים להלן ,הנמנים עם היחידה
לפיקוח על הצומח והחי ויישום הסכמים חקלאיים בין ישראל
ובין הרשות הפלסטינית אשר מונו או הוסמכו למפקחים או
למבקרים או לפקידי דיג או לפקידי יערות לפי -
סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה;41985-
סעיף  2לפקודת הכלבת;51934 ,
סעיף  10לחוק הגנת הצומח;
סעיף  6לחוק הזרעים ,התשט"ז;61956-
סעיף (46א) לחוק היישום;
סעיף  1לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש] ,התשמ"ג;71983-
סעיף  46לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א,81981-
לערוך ביקורת ,למעט בבתי מרקחת;
סעיף  2לחוק למניעת שריפות בשדות ,התש"י;91949-
סעיף  3לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי,
התשי"ז;101957-
סעיף  6לפקודת הדיג;11
סעיף  1לפקודת היערות ;
12

(להלן  -המפקחים),
לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החיקוקים האמורים וכן
על חשד לביצוע עבירות על חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים,
התשי"ח ,131957-לגבי תקנות וצווים מכוחו בתחומים שבתחום
אחריותו של משרד החקלאות ,ועל סעיפים  384 ,383 ,219 ,218ו–420
לחוק העונשין ,התשל"ז ,141977-בהתייחס לתוצרת חקלאית לרבות
בעלי חיים וסעיפים  418 ,415לחוק האמור ,כאשר החשד לביצוע
עבירות אלה מתברר אגב חקירת עבירות לפי חיקוקים שעל פיהם
מונו או הוסמכו למפקחים.
ובתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 151996-להלן  -החוק),
אני מסמיך בזה את המפקחים בסמכויות -
( )1עיכוב לפי סעיף (67א) לחוק ,למעט הסמכות לעכב על יסוד
חשד כי האדם עומד לעבור עבירה; לפי סעיף (68א) לחוק ,למעט
הסמכות לזמן את העד לתחנת משטרה; לפי סעיף  69לחוק;
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1

חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439

1 136

ס"ח התשנ"ה ,עמ' .66
ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;79התש"ל ,עמ' .36
ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
ע"ר  ,1934תוס'  ,1עמ' .242
ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;97התשכ"ה ,עמ' .55
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,36עמ' .750
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ' .694
ס"ח התש"י ,עמ' .32
ס"ח התשי"ז ,עמ' .44
ע"ר  ,1937תוס'  ,1עמ' .137
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' (ע) ( ,690א) .710
ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
ס"ח התשל"ו ,עמ'  ;226התש"ם ,עמ' .112
ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338

ילקוט הפרסומים  ,7390א' בכסלו התשע"ז1.12.2016 ,

צו הענקת סמכויות

( )2מעצר לפי סעיף (23ב) לחוק,
זאת שעה שהם עוסקים בחקירת עבירות על פי החיקוקים:
ענאן אבו דולה

לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ"ו1996-

עידו אביטבול

מיכאל אביגדור

ארז אהרן

דניאל לואיז אורלנסקי

אור אזולאי

שראז אסמאעיל

רונן ברנרד אכר

שלמה אלקיים

חליל אלקרינאוי

בתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק),
אני מסמיך את עובד רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול,
גנתו איילין ,אשר מונה לקצין ביקורת גבולות לפי סעיף (15ב)
לחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב ,21952-בסמכויות עיכוב ומעצר
ובהן יוכל לעשות שימוש במסגרת תפקידו כדלקמן:

אדמונד-עדי אסל

תאמר אסעד

עופר מנחם אסרף

שבתאי ארגוב

( )1סמכויות עיכוב לפי סעיף (67א) לחוק ולפי סעיף  68לחוק;

אברהם בן שושן

חגי בנימין

( )2סמכות מעצר לפי סעיף (23ב) לחוק.

רון בסט

מיכאל גבאי

סולטאן גריפאת

עבדאללה גריפאת

סמכויות אלה הן לגבי הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה
בתחנות גבול.

נפתלי דדון

יפתח הירש

ברוך הר זהב

כוכבה הראל ישי

יעקב הרוש

עופר זהבי

רינה זגרון

חמודי זין אל דין

ניר חבר

עותניאל חדד

יקיר חוכימה

חאזם חוסין

סמי כרים חלא

חמודלי חמוד

יובל חן

אגומאס טגנייה

אריה טויל

אמיר יהיאס

חנוך יחיא

מרדכי ישראל

אוהד ישראלי

יצחק אברהם כהן

אמיר לב

עידן לביא

אסף לוי

שלמה לוסטיג

מיכאל כליפה לנקרי

נזאר מולא

אביעד מונטיה

דביר מורי

ציון חיים מלכה

יסמאנו שמעון מלסה

חיים ממן

יצחק משיח

דוד נשר

ברה אפי סלם

אינדלו סלומון

יצחק סמה

אליאס פראן

אמיתי פיקדו

דקר פרג

שלומי פרז

יהושע קורן

טל קייל

רועי קליגר

עפיף קרינאוי

שלמה רבי

רינת קוריס רחמים

שי רקוביצקי

גדעון שגיא

יצחק שר

תוקפו של צו הענקת סמכויות זה עד יום כ"ט באלול התשע"ז
( 20בספטמבר  ,)2017וכל עוד מקבל הסמכויות משמש בתפקידו.
כ"ג באלול התשע"ו ( 26בספטמבר )2016
(חמ )3-2849

1
2

מינוי והסמכת מפקחים ומינוי מפקחי עבודה
לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד,1954-
ועוד חוקים כמפורט בהודעה
( )1בתוקף סמכותי לפי סעיף (74א) לחוק שירות התעסוקה,
התשי"ט( 11959-להלן  -חוק שירות התעסוקה) ,סעיף (5ב)
לחוק עובדים זרים ,התשנ"א( 21991-להלן  -חוק עובדים
זרים) ,לפי סעיף (19א) לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני
כוח אדם ,התשנ"ו( 31996-להלן  -חוק קבלני כוח אדם) ,לפי
סעיף  1לחוק חופשה שנתית ,התשי"א( 41951-להלן  -חוק
חופשה שנתית) ,לפי סעיף  1לחוק שעות עבודה ומנוחה,
התשי"א( 51951-להלן  -חוק שעות עבודה ומנוחה) ,לפי
סעיף  1לחוק עבודת הנוער ,התשי"ג( 61953-להלן  -חוק
עבודת הנוער) ,לפי סעיף 15ב(א) לחוק שכר מינימום,
התשמ"ז( 71987-להלן  -חוק שכר מינימום) ,לפי סעיף 18
לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח( 81988-להלן
 חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה) ,ולפי סעיף (13א) לחוקשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ,התשנ"ח ,91998-אני
מסמיך וממנה ,לפי העניין ,את עובדי המדינה הרשומים
מטה למפקחים לאחר שעברו הכשרה מתאימה כאמור
בסעיף 5ב(ב)( )2לחוק עובדים זרים ובסעיף (19א )2לחוק
קבלני כוח אדם ,לעניין הפיקוח על החוקים האמורים;
1
2

תוקף הרשאה וצו הענקת סמכויות עד יום כ' בתשרי
התשע"ח ( 10באוקטובר  ,)2017וכל עוד מקבלי ההרשאה וצו
הענקת סמכויות משמשים בתפקידם האמור.
ח' בתשרי התשע"ז ( 10באוקטובר )2016
(חמ -3-279ה)3
גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים

ילקוט הפרסומים  ,7390א' בכסלו התשע"ז1.12.2016 ,

גלעד ארדן
השר לביטחון הפנים
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;338התשנ"ז ,עמ' .116
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

3
4
5
6
7
8
9

ס"ח התשי"ט עמ'  ,32התש"ע ,עמ'  ;498י"פ התשכ"א ,עמ' .530
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;112התש"ע ,עמ' .488
ס"ח התשנ"ו עמ'  ;201התש"ע עמ' .501
ס"ח התשי"א עמ'  ;234י"פ התשס"ה ,עמ'  ;224התשט"ו ,עמ' .156
ס"ח התשי"א ,עמ'  ;204התש"ע ,עמ' .267
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;115התשע"ד ,עמ' .600
ס"ח התשמ"ז ,עמ'  ;68התשע"ד ,עמ'  ;600י"פ התשנ"ב ,עמ' .4053
ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;38התשע"ד ,עמ'  ;662י"פ התשנ"ו ,עמ' .1054
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;152התש"ע ,עמ'  ;566י"פ התשס"ה ,עמ' .2905

1137

( )2בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"ד ,101954-אני ממנה את עובדי המדינה
הרשומים מטה למפקחי עבודה לעניין הפיקוח על החוק
האמור ,וכן על חוק חופשה שנתית ,11חוק שעות עבודה
ומנוחה ,12חוק עבודת הנוער ,13חוק שכר מינימום ,14חוק
שוויון הזדמנויות בעבודה ,15חוק שירות התעסוקה ,16חוק
הגנה על עובדים בשעת חירום ,התשס"ו ,172006-חוק
הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ,התשס"א,182001-
חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה
הליכי מיון וקבלה) ,התשס"ב ,192002-חוק הגנת השכר,
התשי"ח ,201958-חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז,211957-
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר
המידות או במינהל תקין) ,התשנ"ז ,221997-הוראות פרק
ד' ופרק ה' לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,
התשע"ב ,232011-חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד,
התשע"ב ,242012-סעיף (7ב) לחוק למניעת הטרדה מינית,
התשנ"ח ,251998-ולעניין פיטורי עובד בלא היתר מאת
ועדת התעסוקה כאמור בסעיף 41א(ב) לחוק חיילים
משוחררים (החזרה לעבודה) ,התש"ט ,261949-לפי סעיף
45א לחוק האמור:
אוריה אילו

משה פרלמוטר

איציק בן פזי

אורן כהן

מנחם רוטבלט

ניב סבג

ג'סיקה ליבושר

שני אביטן

יאיר הראל

אורטל יוסף

ולנטין פטרובץ'

עינב כהן

גלאל פארס

מרלין סלים

דנית מור יוסף

תימור שני

חן רוטמן

ליאור צור

דוד טליאס

רותם סעדו

נתנאל ניאזוב

עדן מן

רינת ג'אנח

ליטל שירי

 10ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;202התשמ"ב ,עמ' .162
 11י"פ התשט"ו ,עמ' .156
 12י"פ התשט"ו ,עמ' .156
 13י"פ התשנ"ד ,עמ' .2960
 14י"פ התשנ"ב ,עמ' .4053
 15י"פ התשנ"ו ,עמ' .1054
 16י"פ התשס"ה ,עמ' .2905
 17ס"ח התשס"ו ,עמ'  ;396י"פ התשס"ו ,עמ' .4725
 18ס"ח התשס"א ,עמ'  ;378י"פ התשס"ב ,עמ' .2749
 19ס"ח התשס"ב ,עמ'  ;210י"פ התשס"ב ,עמ' .2749
 20ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;86י"פ התשס"ד ,עמ' .1323
 21ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;63י"פ התשס"ד ,עמ' .1323
 22ס"ח התשנ"ז ,עמ'  ;66י"פ התשס"ט ,עמ' .2969
 23ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;62י"פ התשע"ב ,עמ' .6145
 24ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;176י"פ התשע"ב ,עמ' .6145
 25ס"ח התשנ"ח ,עמ' .166
 26ס"ח התש"ט ,עמ'  ;13התשס"ט ,עמ' .303
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רמי קוסטוקובסקי

אמיר מקונן

שיבז אביב

הילה איטח

עדיאל ולדיסלב ברוק
ה' בחשוון התשע"ז ( 6בנובמבר )2016
(חמ -3-150ה)1
חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

מינוי מבקר
לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי,
התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי
חיים ושל תוצרת מן החי ,התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,אני
ממנה את צפריר בכור ,עובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר
למבקר לעניין החוק.
תוקף המינוי כל עוד צפריר בכור מכהן בתפקידו.
כ"ד באלול התשע"ו ( 27בספטמבר )2016
(חמ )3-1223
אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

ס"ח התשי"ז ,עמ' .44

הסמכת מפקחת רחצה מחוזית
לפי צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות
רחצה מוכרזים) ,התשע"ו2016-
מתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו הסדרת מקומות רחצה
(סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים) ,התשע"ו,12016-
שנאצלה לי ,2אני מסמיכה את עליזה שעיבי ,למפקחת רחצה
לעניין החופים במחוז הצפון ,כמפורט בתוספת הראשונה
לצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים
בים התיכון ,בים כנרת ,בנהר הירדן ,בים המלח ובים סוף),
התשס"ד.32004-
י"ט בתמוז התשע"ו ( 25ביולי )2016
(חמ )3-4899
אורנה הוזמן בכור
המנהלת הכללית
של משרד הפנים
1
2
3

ק"ת התשכ"ה ,עמ' .1903
י"פ התשע"ד ,עמ' .7867
ק"ת התשס"ד ,עמ'  ;447התשע"ו ,עמ' .686

הודעה בדבר בחינות למועמד לסוכן מכס
לפי תקנות סוכני המכס ,התשכ"ה1965-
בהתאם לתקנות  19ו– 20לתקנות סוכני המכס ,התשכ"ה,11965-
אני מודיע על בחינות למועמדים לסוכני מכס:
1

ק"ת התשכ"ה ,עמ' .1307

ילקוט הפרסומים  ,7390א' בכסלו התשע"ז1.12.2016 ,

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,
מקומן ומועדיהן

( )1נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי בחינות
לסוכן מכס;2
( )2הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה;
( )3הבחינות ייערכו בימים אלה:
יום ה' ,ד' באדר התשע"ז ( 2במרס )2017
יום ה' ,י"ח באדר התשע"ז ( 16במרס )2017
יום ה' ,כ"ה באדר התשע"ז ( 23במרס )2017
יום ה' ,ג' בניסן התשע"ז ( 30במרס ;)2017
( )4בקשה להיבחן יש להגיש בתוך  30ימים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות באחד מן המקומות המצוינים להלן:
בית המכס ,שער הנמל  ,3חיפה;
בית המכס ,רח' ישראל גלילי 3א ,ראשון לציון;

לפי תקנות סוכני המכס ,התשכ"ה1965-
בהתאם לתקנות  19ו– 20לתקנות סוכני המכס ,התשכ"ה, 1965-
אני מודיע על בחינות למועמדים לפקידים רשויים:
( )1נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי בחינות
לפקיד רשוי;2
( )2הבחינות ייערכו בכתב ובעל פה;
( )3הבחינה בכתב תיערך ביום ה' ,א' באייר התשע"ז ( 27באפריל
;)2017
1

( )4את הבקשה להיבחן יש להגיש בתוך  30ימים מיום
פרסומה של הודעה זו ברשומות באחד מן המקומות
המצוינים להלן:
בית המכס ,שער הנמל  ,3חיפה;

בית המכס ,רח' כנפי נשרים  ,66בית כנפי האלה ,ירושלים;
בית המכס ,נמל אילת ,השער הצפוני אילת;

בית המכס ,רח' ישראל גלילי 3א ,ראשון לציון;

טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;

בית המכס ,רח' כנפי נשרים  ,66בית כנפי האלה ,ירושלים;

( )5הודעה על המקום שבו תתקיים הבחינה ושעת הבחינה
תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור;
( )6מועמד אשר עבר בהצלחה את הבחינה בכתב יזומן לבחינה
בעל פה.
י"ב בחשוון התשע"ז ( 13בנובמבר )2016
(חמ -3—69ה)1
משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
י"פ התשנ"ח ,עמ'  ;1230התשס"ד ,עמ' .192

2

בית המכס ומע"מ ,נמל אילת ,אילת;
טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים.
( )5הודעה על המקום שבו תתקיים הבחינה תישלח לכל מועמד
שהגיש בקשה כאמור;
( )6מועמד אשר עבר בהצלחה את הבחינה שבכתב יזומן לבחינה
בעל פה.
י"ב בחשוון התשע"ז ( 13בנובמבר )2016
(חמ -3—69ה)2
משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל

הודעה בדבר בחינות למועמד למשלח בין–לאומי
לפי תקנות סוכני המכס ,התשכ"ה1965-
בהתאם לתקנות  19ו– 20לתקנות סוכני המכס ,התשכ"ה,11965-
אני מודיע כי -
()1
()2
()3
()4

נושאי הבחינה למועמד למשלח בין–לאומי יהיו כמפורט
בהודעה בדבר נושאי בחינות למשלח בין–לאומי;2
הבחינה תיערך בכתב;
הבחינה תיערך ביום ה' ,ט"ו באייר התשע"ז ( 11במאי ;)2017
בקשה להיבחן יש להגיש בתוך  30ימים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות באחד מן המקומות המצוינים להלן:
בית המכס ,שער הנמל  ,3חיפה;

מינוי מפקחת בעיריית הוד השרון
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה
את סימי נפתלי ,למפקחת לגבי העבירות המינהליות המפורטות
להלן שבתחומה של הרשות המקומית הוד השרון ,לאחר שעברה
הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק:

בית המכס ,רח' ישראל גלילי 3א ,ראשון לציון;
בית המכס ,רח' כנפי נשרים  ,66בית כנפי האלה ,ירושלים;

( )2תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס"ה;2005-

בית המכס ומע"מ ,נמל אילת ,אילת;

( )3תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים) ,התשס"א.2004-

טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;

י"ב בחשוון התשע"ז ( 13בנובמבר )2016
(חמ -3—69ה)3
משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל
2

2

ק"ת התשכ"ה ,עמ' .1307
י"פ התשנ"ח ,עמ'  ;1230התשס"ד ,עמ' .192

( )1חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג;2002-

( )5הודעה על המקום שבו תתקיים הבחינה ושעת הבחינה
תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור.

1

1

ק"ת התשכ"ה ,עמ' .1307
י"פ התשנ"ו ,עמ' .2278

ילקוט הפרסומים  ,7390א' בכסלו התשע"ז1.12.2016 ,

תוקפו של מינוי זה מיום  1.9.2016עד יום  ,31.12.2016כל עוד
סימי נפתלי היא עובדת עיריית הוד השרון ומשמשת כפקחית או
עד לביטול כתב הסמכה זה ,לפי המוקדם מביניהם.
ב' באלול התשע"ו ( 5בספטמבר )2016
(חמ )3-1923

1

חי אדיב
ראש עיריית הוד השרון
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ'  ;74י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
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מינוי מפקח בעיריית הוד השרון
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-

( )1חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג;2002-
( )2תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס"ה;2005-
( )3תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים) ,התשס"א.2004-

בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה
את מיכאל מונטוולינסקי ,למפקח לגבי העבירות המינהליות
המפורטות להלן שבתחומה של הרשות המקומית הוד השרון,
לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק:

תוקפו של מינוי זה מיום  1.9.2016עד יום  ,31.12.2016כל
עוד אורן לוי הוא עובד עיריית הוד השרון ומשמש כפקח או עד
לביטול כתב הסמכה זה ,לפי המוקדם מביניהם.

( )2תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס"ה;2005-

ב' באלול התשע"ו ( 5בספטמבר )2016
(חמ )3-1923

( )1חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג;2002-

חי אדיב
ראש עיריית הוד השרון

( )3תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים) ,התשס"א.2004-
תוקפו של מינוי זה מיום  1.9.2016עד יום  ,31.12.2016כל
עוד מיכאל מונטוולינסקי הוא עובד עיריית הוד השרון ומשמש
כפקח או עד לביטול כתב הסמכה זה ,לפי המוקדם מביניהם.
ב' באלול התשע"ו ( 5בספטמבר )2016
(חמ )3-1923

1

חי אדיב
ראש עיריית הוד השרון
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ'  ;74י"פ התשס"ח ,עמ' .1018

מינוי מפקח בעיריית הוד השרון
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה
את אחמד רעד ,למפקח לגבי העבירות המינהליות המפורטות
להלן שבתחומה של הרשות המקומית הוד השרון ,לאחר שעבר
הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק:
( )1חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג;2002-
( )2תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס"ה;2005-
( )3תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים) ,התשס"א.2004-
תוקפו של מינוי זה מיום  1.9.2016עד יום  ,31.12.2016כל עוד
אחמד רעד הוא עובד עיריית הוד השרון ומשמש כפקח או עד
לביטול כתב הסמכה זה ,לפי המוקדם מביניהם.

מינוי מפקח בעיריית הוד השרון
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה
את קובי אשכנזי ,למפקח לגבי העבירות המינהליות המפורטות
להלן שבתחומה של הרשות המקומית הוד השרון ,לאחר שעבר
הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק:
( )1חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג;2002-
( )2תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס"ה;2005-
( )3תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים) ,התשס"א;2004-
( )4פקודת הכלבת;1934 ,
( )5תקנות הכלבת (חיסון) ,התשס"א.2005-
תוקפו של מינוי זה מיום  16.3.2016עד יום  ,31.12.2016כל
עוד קובי אשכנזי הוא עובד עיריית הוד השרון ומשמש כפקח
ווטרינרי ,או עד לביטול כתב הסמכה זה ,לפי המוקדם מביניהם.
ז' באדר ב' התשע"ו ( 17במרס )2016
(חמ )3-1923

1

ב' באלול התשע"ו ( 5בספטמבר )2016
(חמ )3-1923

1

חי אדיב
ראש עיריית הוד השרון
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ'  ;74י"פ התשס"ח ,עמ' .1018

מינוי מפקח בעיריית הוד השרון
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה
את אורן לוי ,למפקח לגבי העבירות המינהליות המפורטות
להלן שבתחומה של הרשות המקומית הוד השרון ,לאחר שעבר
הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק:
1

ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ'  ;74י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
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חי אדיב
ראש עיריית הוד השרון
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ'  ;74י"פ התשס"ח ,עמ' .1018

מינוי מפקח בעיריית הוד השרון
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את יוסי
דומברוביצקי למפקח לגבי העבירות המינהליות המפורטות
להלן שבתחומה של הרשות המקומית הוד השרון ,לאחר שעבר
הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק:
( )1חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג;2002-
( )2תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס"ה;2005-
( )3תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (יבוא והחזקה של
כלבים מסוכנים) ,התשס"א;2004-
( )4פקודת הכלבת;1934 ,
1

ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ'  ;74י"פ התשס"ח ,עמ' .1018

ילקוט הפרסומים  ,7390א' בכסלו התשע"ז1.12.2016 ,

תוקפו של מינוי זה מיום  1.1.2016עד יום  ,31.12.2016כל עוד
יוסי דומברוביצקי הוא עובד עיריית הוד השרון ומשמש כפקח
ווטרינרי ,או עד לביטול כתב הסמכה זה ,לפי המוקדם מביניהם.

הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות המינהליות המנויות
בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח
על כלבים) ,התשס"ז ,22007-למפקח לעניין זה בלבד בתחום
המועצה.

( )5תקנות הכלבת (חיסון) ,התשס"א.2005-

כ"ד בטבת התשע"ו ( 5בינואר )2016
(חמ )3-1923

ה' באב התשע"ו ( 9באוגוסט )2016
(חמ )3-1923

חי אדיב
ראש עיריית הוד השרון

אלון שוסטר
ראש המועצה האזורית שער הנגב
ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

2

מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני
ממנה את שמעון ברכה ,לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף 5
לחוק ,במועצה המקומית קדימה-צורן ,למפקח לגבי העבירות
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
 -כלבת ופיקוח על הכלבים) ,התשס"ז.22007-

הודעה 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' ק/364/ה/
זב/212/א ,3/שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6404התשע"ב ,עמ'  ,3514מוסרת בזה הוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה קריות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי.

.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 -

תוקף מינוי זה מיום  1.9.2016ועד לביטול המינוי או עד
למועד שבו יחדל לכהן המתמנה בתפקידו ,לפי המוקדם.
כ"ח באב התשע"ו ( 1בספטמבר )2016
(חמ )3-1923
שביט מס
ראש המועצה המקומית קדימה-צורן
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ'  ;74י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני
ממנה את רוני חכימי ,לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף 5
לחוק ,במועצה המקומית קדימה-צורן ,למפקח לגבי העבירות
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
 כלבת ופיקוח על הכלבים) ,התשס"ז.22007-תוקף מינוי זה מיום  1.9.2016ועד לביטול המינוי או עד
למועד שבו יחדל לכהן המתמנה לעבוד בתפקידו ,לפי המוקדם.
כ"ח באב התשע"ו ( 1בספטמבר )2016
(חמ )3-1923
שביט מס
ראש המועצה המקומית קדימה-צורן
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ'  ;74י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,מיניתי את וואדים
איסקוביץ ,הווטרינר של המועצה האטרית שער הנגב ,שקיבל
1

חטיבת קרקע בקריית ביאליק ,ששטחה כ– 5,662מ"ר,
המזוהה כגוש  ,10236כחלק מחלקה  ;189וכגוש ,10237
ח"ח ( 21מגרשים  502 ,501מתכנית ק/364/ה/זב/212/א,)3/
כדרכים מוצעות.
י"א בכסלו התשע"ו ( 26בספטמבר )2016
(חמ )3-2
יוסף אזריאל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31י"פ התשס"ח ,עמ' .1018

ילקוט הפרסומים  ,7390א' בכסלו התשע"ז1.12.2016 ,
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

אס.אר.אי.טי בע"מ

צווי פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות
השיתופיות ,מינוי מפרקים והודעות לנושים

(ח"פ )51-254718-3

בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:
( )1שם האגודה :דגי המפרץ אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-003725-9 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם,
ממשרד הכלכלה ,ת"ד  ,4159נצרת  ,16410טל' ,04-8613806
פקס' .04-6470963
( )2שם האגודה :יזמות הכפר  -אגודה שיתופית חקלאית
לעסקים בע"מ.
מס' האגודה.57-004485-9 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד שיל"ת קריספין,
ממשרד קופרשמיט את גולדשטיין ,קניון הגליל ,ת"ד ,42
חצור הגלילית ,טל'  ,04-6487000פקס' .04-6487007
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לפי מענו 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"ב בחשוון התשע"ז ( 23בנובמבר )2016
מירון הכהן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
קדם בסד טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-325147-0

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  ,16.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שגיב רפאלי ,מרח' תבור ,5
גני תקווה ,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.
שגיב רפאלי ,מפרק

מופת מיזוג אויר בע"מ
(ח"פ )51-257859-2
(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  ,16.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב שלו ,מס מ' תל חי ,6
גני תקווה ,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.
יעקב שלו ,מפרק

נכסי חלוצים בע"מ
(ח"פ )51-256302-4

(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  ,15.11.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גלעד הלרמן ,מרח'
טרומפלדור  ,36תל אביב ,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.
גלעד הלרמן ,מפרק
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(בפירוק מרצון)

(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  ,14.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל חלוץ ,מרח' הדר ,7
רמת גן ,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.
ישראל חלוץ ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7390א' בכסלו התשע"ז1.12.2016 ,

ארמונות מסחריים בע"מ
(ח"פ )514701242
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  25/08/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
שרון גרינפלד פרלמוטר ,מרח' גוש עציון  ,7גבעת שמואל,
למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 03/01/2017
בשעה  ,14:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון גרינפלד פרלמוטר ,עו"ד ,מפרקת

אור-ליין עבודות עפר ותשתית בע''מ
(ח"פ )513059865

שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 13/11/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתנאל
חיים בוטבול ,מרח' יד חרוצים  ,36נתניה  ,42505למפרק 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.
נתנאל חיים בוטבול ,מפרק

פייטון פלאנר הולדינגס ( )1996בע"מ
(ח"פ )512328360
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 24/11/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד יטיב,
מרח' האשל  ,2ניר צבי ,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.
דוד יטיב ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  29/11/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה אברהם ,מרח' יוני נתניהו  ,11פתח תקווה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת 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 29/03/2017
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.
משה אברהם ,עו"ד ,מפרק

גרנית י.ע .אחזקות בע"מ
(ח"פ )512013251
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
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גרנית הכרמל אחזקות תיירות בע"מ
(ח"פ )512096868
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 13/11/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתנאל
חיים בוטבול ,מרח' יד חרוצים  ,36נתניה  ,42505למפרק 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.
נתנאל חיים בוטבול ,מפרק

ג'י .איי .איי .גלובל סוכנויות רכב
(ח"פ )513726034
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 13/11/2016
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התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתנאל
חיים בוטבול ,מרח' יד חרוצים  ,36נתניה  ,42505למפרק 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.
נתנאל חיים בוטבול ,מפרק

מייפל סטאר בע"מ
(ח"פ )515060416

עומר מדיקל ספורט סנטר בע"מ
(ח"פ )512703901
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  13/01/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' אמנון
ותמר  ,13נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אודי שמע ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 27/11/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלן
אברהם ארונסון ,מרח' שד' דוד המלך  ,1תל–אביב-יפו ,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.
אלן אברהם ארונסון ,עו"ד ,מפרק

אלקסי בע"מ

ל.מ.ר .שירותים בע"מ
(ח"פ )514284249
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק באין הצהרת דירקטורים ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 322לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה הכללית של
החברה מיום  27.11.2016וכן באסיפת הנושים של החברה מיום
 ,27.11.2016התקבלו החלטות מיוחדות בכתב על פירוק החברה
מרצון באין הצהרת דירקטורים ,ועל מינוי עו"ד עמוס טיין,
מרח' דרך החורש  ,4יהוד ,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.

(ח"פ )512785379

עמוס טיין ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  15/01/2017בשעה  ,15:00אצל עו"ד כרמל
נפתלי ,רח' החילזון  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רז נפתלי ,עו"ד ,מפרק

קלאסיק איטש וי בע"מ

ל.מ.ר .שירותים בע"מ
(ח"פ )514284249

הודעה על הסרת מינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,כי באסיפה הכללית של החברה שהתכנסה ביום
 27.11.2016וכן באסיפת הנושים של החברה שהתכנסה ביום
 27.11.2016התקבלו החלטות לבטל את מינויה של עו"ד ליטל
טיין למפרקת החברה.
עמוס טיין ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )514936459
(בפירוק מרצון)

ביו פאד בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

(ח"פ )51-366209-8

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  08/01/2017בשעה  ,17:00במשרדי שבלת ושות',
עורכי דין ונוטריונים ,רח' ברקוביץ  ,4תל–אביב-יפו ,6423806
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
פנקסים ובניירות של החברה.

הודעה על כינוס אסיפת נושים

מיכאל רולנט ,מפרק

1 144

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של
החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,20.12.2016בשעה  ,17.45בחדר
הישיבות במשרדי שבולת ושות' ,רח' ברקוביץ'  ,4תל אביב.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק
לחברה מטעם הנושים.
אבי ברגר ,דירקטור
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קופסה חומה בע"מ

א.ג.מ .קאזה בע"מ

(ח"פ )51-406820-4

(ח"פ )51-426539-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,3.1.2017בשעה  ,10.00במשרד עורכי הדין אמיר
מ .גרובר ,רח' מצדה  ,9מגדל ב.ס.ר  ,3בני ברק ,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  ,5.1.2017בשעה  ,8.00במשרדי המפרק ,רח'
המתכת  ,8קדימה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דורון גייר ,מפרק

מיכל שורצברג ,עו"ד ,מפרקת

ל.ג .ווטרטק פיתוח ויזמות בע"מ
מירב רשף בע"מ

(ח"פ )514872860

(ח"פ )51-197712-6

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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

(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.1.2017בשעה  ,9.30אצל המפרקת ,רח' השבעה
 ,440/6צפת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורנית פירוס-רשף ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  29/11/2016התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אדוארד סגל ,מרח' תל חי  ,1נתניה  ,4240300למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.

ל.מ .אירופה בע"מ

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

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/04/2017
בשעה  ,16:00אצל 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.
אדוארד סגל ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-381397-2
(בפירוק מרצון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.1.2017בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,אצל עו"ד
טלמור ,סילמן ,רח' מנחם בגין  ,23תל אביב  ,66184לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
לירן טלמור ,מפרק

אהרון מר בע"מ
(ח"פ )51-018998-8
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.1.2017בשעה  ,9.00במשרדי המפרק ,רח'
נורדאו  ,3חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לי מוסן תכשיטים בע"מ
(ח"פ )514824887
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 29/11/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף
מוסן ,מרח' ההדס  ,15גנות ,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.
יוסף מוסן ,מפרק

אליעזר ברק ,מפרק
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הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

בהתאם לסעיף 69י 9לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז( 11967-להלן  -החוק) ,אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר
כמפורט להלן:

שם החייב
אהוד בכר

כתובת
רודן  ,4חיפה

מועד אחרון
לשכת
להגשת
ההוצאה
התנגדות לפי
לפועל שבה
תאריך
סעיף 69י11
מתנהל מסלול
הדיון
לחוק
מספר התיק
הפטר
19.04.2017
23.02.2017 0198409115
תל אביב

אשר תורג'מן

בושם  ,1ירושלים

ירושלים

21.02.2017 0399718100

25.04.2017

אביטל שורץ

עין גנים ,52
פתח תקווה
הנגב ,13
נתניה
מיכשוילי ,34
אשדוד
מיצקביץ אדם ,6
תל אביב
השומר ,15
ירושלים
שבזי  ,8רמלה

תל אביב

17.07.2016 0199327115

26.04.2017

נתניה

24.02.2017 1699467112

03.04.2017

באר שבע
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