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הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק
מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט6613 ..................... 1999-

מינוי יושבי ראש לוועדות תעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התש"ט1949-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק חיילים משוחררים
(החזרה לעבודה) ,התש"ט ,11949-אני ממנה את הרשומים
מטה ,הכשירים להתמנות לשופטי בית משפט שלום ,ליושבי
ראש ועדות תעסוקה לפי הסעיף האמור:
רן ליאור כהן רוכברגר

טליה זהר

		
אורית נהיר

ניר בר

למדעים מתחום מדעי החיים ,לחברה במועצה לניסויים
בבעלי חיים.
ט"ז בסיוון התשפ"א ( 27במאי )2021
(חמ )3-2603
יואל (יולי) אדלשטיין
שר הבריאות

חידוש מינוי חברי המועצה למחקר במחוללי מחלות
לפי חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים,
התשס"ט2008-

גיא ויצלבסקי
תוקף המינוי לשש שנים.
ט"ו בסיוון התשפ"א ( 26במאי )2021
(חמ -3-442ה)2

1

בנימין גנץ
שר המשפטים
ס"ח התש"ט ,עמ'  ;13התשס"ט ,עמ' .303

מינוי מפקח על המחירים
לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק פיקוח על מחירי מצרכים
ושירותים ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,אני ממנה את חיים
הופרט ,עובד משרד הבריאות ,למפקח על המחירים במשרד
הבריאות ,לפי החוק.
כ"ד בניסן התשפ"א ( 6באפריל )2021
(חמ -3-2715ה)1
יולי (יואל) אדלשטיין
שר הבריאות
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192

מינוי חבר במועצה לניסויים בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) ,התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )1לחוק צער בעלי חיים
(ניסויים בבעלי חיים) ,התשנ"ד ,11994-אני ממנה את ד"ר
עדי ניב-יגודה ,נציג האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
בתחום המשפטים ,לחבר במועצה לניסויים בבעלי חיים.
ט"ז בסיוון התשפ"א ( 27במאי )2021
(חמ )3-2603
יואל (יולי) אדלשטיין
שר הבריאות
1

ס"ח התשנ"ד ,עמ' .298

בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הסדרת מחקרים
במחוללי מחלות ביולוגיים ,התשס"ט ,12008-ולאחר התייעצות
עם נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועם ראש
המטה לביטחון לאומי ,אני מחדש בזה את מינוים של חברי
המועצה המפורטים להלן כמפורט לצידם:
( )1יונת שמר אבני ,2מומחית במיקרוביולוגיה ,ליושבת ראש
המועצה  -המינוי יעמוד בתוקפו עד יום כ"ג בתמוז
התשפ"ב ( 22ביולי ;)2022
( )2מנחם רובינשטיין ,3לחבר המועצה שהוא מומחה
לביוטכנולוגיה  -המינוי יעמוד בתוקפו עד יום כ"ג בתמוז
התשפ"ב ( 22ביולי ;)2022
( )3יסמין מאור  ,לחברת מועצה שהיא מומחית
למיקרוביולוגיה ומחלות זיהומיות  -המינוי יעמוד
בתוקפו עד יום ל' בשבט התשפ"ה ( 28בפברואר ;)2025
4

( )4סרג' אנקרי ,5לחבר המועצה שהוא מומחה למיקרוביולוגיה
 המינוי יעמוד בתוקפו עד יום ל' בשבט התשפ"ה (28בפברואר ;)2025
( )5דרור הלחמי ,6לחבר המועצה שהוא נציג התאחדות
התעשיינים במועצה  -המינוי יעמוד בתוקפו עד יום ל'
בשבט התשפ"ה ( 28בפברואר ;)2025
( )6גדעון מרץ ,7לחבר המועצה שהוא נציג משרד הביטחון
במועצה לפי המלצת שר הביטחון  -המינוי יעמוד בתוקפו
עד יום ל' בשבט התשפ"ה ( 28בפברואר .)2025
החברים שמינוים חודש כאמור לעיל יכהנו לצד שאר
חברי המועצה המפורטים להלן שמינוים בתוקף:
( )1ד"ר אורנה מצנר - 8חברת המועצה שהיא נציגת המשרד
להגנת הסביבה;
( )2מרב עמיאל - 9חברת המועצה שהיא נציגת משטרת
ישראל;
1
2

הארכת מינויה של חברה במועצה לניסויים
בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) ,התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )1לחוק צער בעלי חיים
(ניסויים בבעלי חיים) ,התשנ"ד ,11994-אני מאריך 2את מינויה
של פרופ' קרינה יניב ,נציגת האקדמיה הלאומית הישראלית
1
2

3
4
5
6
7
8
9

ס"ח התשס"ט ,עמ' .27
י"פ התשע"ז ,עמ' .5257
י"פ התשע"ד ,עמ' .8108
י"פ התשע"ז ,עמ' .5257
י"פ התשע"ח ,עמ' .2167
י"פ התשע"ז ,עמ' .5257
י"פ התשע"ז ,עמ' .5257
י"פ התשע"ט ,עמ' .621
י"פ התש"ף ,עמ' .6137

ס"ח התשנ"ד ,עמ' .298
י"פ התשע"ז ,עמ' .7559
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הודעה על הנחת תכנית

( )3יניב יוסף ארד - 10חבר המועצה שהוא נציג המטה לביטחון
לאומי;
 -חבר המועצה שהוא נציג משרד

( )4ד"ר אסף רוקני
הבריאות;

11

( )5ד"ר אורן קובילר
למיקרוביולוגיה;

12

 -חבר המועצה שהוא מומחה

( )6יריב בכר - 13חבר המועצה שהוא נציג שר הכלכלה;
( )7פרופ' קובי סטרכילביץ' - 14חבר המועצה שהוא מומחה
למחלות זיהומיות;
( )8ד"ר שרון יגור קרול - 15חברת המועצה שהיא נציגת משרד
המדע והטכנולוגיה;
( )9ד"ר משה שמש - 16חבר המועצה שהוא נציג משרד
החקלאות ופיתוח הכפר.

יואל (יולי) אדלשטיין
שר הבריאות
11
12
13
14
15
16

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-כי במשרדי רשות
הניקוז כנרת (להלן  -רשות הניקוז) ,הונחה תכנית הניקוז
"שיקום והסדרת נחל צלמון  -הארי מספר ( "4-13986להלן
 התכנית) ,והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיותהנכללות בתחום רשות הניקוז.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית חינם ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
התנגדות לתכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז בתוך  30ימים
מיום פרסום הודעה זו.
מען רשות הניקוז :רשות ניקוז כנרת  15132מיקוד .1510501
י"ג בסיוון התשפ"א ( 24במאי )2021
(חמ -3-71ה)1

ט"ז בסיוון התשפ"א ( 27במאי )2021
(חמ )3-3921

10

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-

י"פ התש"ף ,עמ' .6137
י"פ התש"ף ,עמ' .8334
י"פ התש"ף ,עמ' .8534
י"פ התשפ"א ,עמ' .3562
י"פ התש"ף ,עמ' .6137
י"פ התש"ף ,עמ' .6137
י"פ התשפ"א ,עמ' .2745

אלון שוסטר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז
וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-כי במשרדי רשות
הניקוז כנרת (להלן  -רשות הניקוז) ,הונחה תכנית הניקוז "נחל
שניר מורד כביש  99מספר ( "4-14066להלן  -התכנית) ,והעתק
ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום
רשות הניקוז.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית חינם ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
התנגדות לתכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז בתוך  30ימים
מיום פרסום הודעה זו.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-כי במשרדי רשות הניקוז כנרת
(להלן  -רשות הניקוז) ,הונחה תכנית הניקוז "הסדרת "נחל צלמון-
מקטע גינוסר מספר ( "4-13965להלן  -התכנית) ,והעתק ממנה
הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית חינם ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
התנגדות לתכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז בתוך  30ימים
מיום פרסום הודעה זו.
מען רשות הניקוז :רשות ניקוז כנרת  15132מיקוד .1510501
י"ג בסיוון התשפ"א ( 24במאי )2021
(חמ -3-71ה)1
אלון שוסטר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1

י"ג בסיוון התשפ"א ( 24במאי )2021
(חמ -3-71ה)1
אלון שוסטר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשי"ח ,עמ' .4

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיטפונות ,התשי"ח ,11957-כי במשרדי רשות הניקוז כנרת
(להלן  -רשות הניקוז) ,הונחה תכנית הניקוז "נחל מחניים מספר
( ")4-14064להלן  -התכנית) ,והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות
המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
1
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ס"ח התשי"ח ,עמ' .4

הודעה על הנחת תכנית

מען רשות הניקוז :רשות ניקוז כנרת  15132מיקוד .1510501

1

ס"ח התשי"ח ,עמ' .4

ס"ח התשי"ח ,עמ' .4

6609

תיקון אצילת סמכויות כרשות תימרור מרכזית

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית חינם ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
התנגדות לתכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז בתוך  30ימים
מיום פרסום הודעה זו.
מען רשות הניקוז :רשות ניקוז כנרת  15132מיקוד .1510501
י"ג בסיוון התשפ"א ( 24במאי )2021
(חמ -3-71ה)1
אלון שוסטר
שר החקלאות ופיתוח הכפר

מינוי נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר לוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נגב מערבי
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה,
התשכ"א ,11961-אני מתקן את אצילת הסמכויות כרשות
תימרור מרכזית ,2כך שאחרי פרט ( )12יבוא:
"()13

ענת שוקרן ,למחוזות תל אביב והמרכז;

()14

טלאל חסן ,למחוזות חיפה והצפון;

()15

ברק כראדי ,למחוזות ירושלים והדרום".

ט"ו בסיוון התשפ"א ( 26במאי )2021
(חמ -3-766ה)2
שילה אדלר
המפקח הארצי על התעבורה
1
2

בתוקף סמכותי לפי סעיף (18ב)( )4לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את בשארה מוחמד לנציגי בוועדה
המקומית לתכנון ולבנייה נגב מערבי ,וזאת כל עוד הוא משמש
בתפקידו כעובד משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
כ"ח באייר התשפ"א ( 10במאי )2021
(חמ -3-7ה)3

1

אלון שוסטר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ד ,עמ' .474

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה,
התשכ"א ,11961-אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות,2
כך:
( )1בסעיף  ,1אחרי פסקה ( )29יבוא:
טור א'
שם או תפקיד

מינוי פקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שנאצלה לי ,2אני ממנה את מנהל אגף הגבייה בעיריית קריית
אונו (להלן  -העירייה) ,דרור שי ,לפקיד גבייה ,לצורך גביית
ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק הסדרים במשק המדינה
(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) ,התשנ"ג,31992-
ותשלומי חובה המגיעים לעירייה על פי כל דין ,לצורך גבייתם
לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז( 41977-להלן  -חוק
העונשין) ,של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים
לטובת העירייה; לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין
של קנסות בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף
(228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב,51982-
המגיעים לעירייה על פי כל דין ,ולצורך גביית קנסות לפי סעיף
 18לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 61985-להלן  -חוק
העבירות המינהליות) ,של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת
העירייה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה
ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות.
כ"א בסיוון התשפ"א ( 1ביוני )2021
(חמ -3-18ה)1

1
2
3
4
5
6

מרדכי כהן
המנהל הכללית של משרד הפנים
חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

6 610
08/06/21

ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
י"פ התשנ"ח ,עמ'  ;2970התשע"ח ,עמ'  ;9523התש"ף ,עמ'
.7740

טור ב'
הרשות המקומית

"( )30סגן ראש העיר
בית שאן

עיריית בית שאן

( )31מהנדס המועצה
המקומית קריית
טבעון

המועצה המקומית קריית
טבעון

( )32מהנדס המועצה
המקומית עמק
הירדן

המועצה האזורית עמק הירדן";

( )2בסעיף  ,2בפסקה ( ,)2בטור א' ,במקום האמור בה יבוא:
"( )2המנהל הכללי ,סגן המנהל הכללי להנדסה ופיתוח,
סגן המנהל הכללי לתפעול ואחזקה ,מהנדס התנועה
הראשי וסגן המנהל הכללי של חטיבת  PPPבנתיבי
ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ
(להלן  -החברה) ,מהנדס התנועה לחברות התשתית
בחטיבת הנדסה ופיתוח".
ט"ו בסיוון התשפ"א ( 26במאי )2021
(חמ -3-766ה)1
שילה אדלר
המפקח הארצי על התעבורה
1
2

ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
י"פ התשס"ב ,עמ'  ;3737התש"ע ,עמ'  ;2302התש"ף ,עמ'
 ;5160התשפ"א ,עמ' .3944
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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 בירושלים ,בשבתו ביום י"ג בסיוון
התשפ"א ( 24במאי  ,)2021בתיקי בד"מ  ,56/18 ,36/18 ,35/18החליט
להטיל על שי שלמה ,רישיון מס'  ,25005עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבע שנים וחצי במצטבר לכל
עונש השעיה אחר שנגזר עליו.

של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ו בסיוון התשפ"א (6
ביוני  ,)2021בתיק בד"מ  ,078/2020החליט להטיל על שרון
ויצמן ,רישיון מס'  ,18597עונש של הוצאה מן הלשכה החל
מיום כ"ו בסיוון התשפ"א ( 6ביוני .)2021
כ"ז בסיוון התשפ"א ( 7ביוני )2021
(חמ )3-94
אורי אלפרסי
המנהל הכללי של
לשכת עורכי הדין

תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,יום כ' בכסלו התשפ"ה
( 21בדצמבר  ,)2024עד יום ז' בתמוז התשפ"ט ( 20ביוני .)2029
ט"ז בסיוון התשפ"א ( 27במאי )2021
(חמ )3-94

1

אורי אלפרסי
המנהל הכללי
של לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיה חלקית של 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 הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום  25.5.2021בתיק בד"א
 ,015/2021החליט על עיכוב ביצועו של סעיף 42א לגזר הדין
בתיק בד"מ  7/19עד ליום  ,21.7.2021תחילתה של פגרת בתי
המשפט ,שהוטל על עורך דין יורם ביתן ,רישיון מס' ,34136
וזאת באופן הזה:
הנקבל יהיה רשאי להופיע בבתי משפט בדיונים שנקבעו
עד ליום  21.7.2021ויהיה רשאי להשלים רישום עסקאות,
שעבודים ומשכנתאות (אשר בגינן מצויים בידיו האישורים
הנדרשים והמסמכים הנדרשים לרישום בפועל);
הנקבל לא יעסוק בייעוץ ,ניסוח מסמכים לסוגיהם ,קבלת
לקוחות במשרדו ,ייעוץ ללקוחות ,למעט אותם לקוחות בהם
הוא מורשה להופיע לדיונים ובעניינים הקשורים ישירות
באותם דיונים.

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה ומינוי ממלא
מקום לחברי 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 המועצה האזורית זבולון ,בישיבתה מיום י"ד
בסיוון התשפ"א ( 25במאי  ,)2021ועדת ערר לעניין החוק האמור
כמפורט להלן:
עורך הדין עידו שטיינר  -יושב ראש
עורך הדין יאיר מרום  -חבר
עורכת הדין אילה לוינסון אנקרי  -חברה
עורך הדין אייל שטייניץ  -ממלא מקום של חבר הוועדה עורך
הדין יאיר מרום ושל חברת הוועדה עורכת הדין אילה
לוינסון אנקרי ,ובלבד שלעניין מסוים או באותה ישיבה הוא
ימלא מקום רק של חבר אחד.
כ' בסיוון התשפ"א ( 31במאי )2021
(חמ -3-265ה)1
עמוס נצר
ראש המועצה האזורית זבולון
1

הודעה על הסמכת פקחים עירוניים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות (הוראת שעה) ,התשע"א2011-

בכל עניין אחר שמותר לעו"ד לעסוק בו.
ההשעיה תהיה בתוקפה מיום .1.6.2021
כ"ו בסיוון התשפ"א ( 6ביוני )2021
(חמ )3-94

1

אורי אלפרסי
המנהל הכללי של
לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

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
1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

אני מודיע כי בתוקף סמכותי כראש המועצה האזורית
עמק המעיינות ובתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לייעול
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת
שעה) ,התשע"א( 12011-להלן  -חוק לייעול אכיפה ופיקוח),
אני מסמיך את עובדי המועצה האזורית עמק המעיינות (להלן
 המועצה האזורית) ,גיל אור ואשחר בצר ,לפקחים עירונייםשיהיו נתונות להם הסמכויות לפי סעיף (4א) לחוק לייעול
אכיפה ופיקוח ,כולן או חלקן ,לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר
בתחום המועצה האזורית.
כ"ז בניסן התש"ף ( 21באפריל )2020
(חמ -3-4343ה)2
יורם קרין
ראש המועצה האזורית
עמק המעיינות
1

ס"ח התשע"א ,עמ' .1057

6611

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אוצר בית דין  -שומרי שביעית בע"מ

 ,)Tokyo electron Europe ltd.במסגרת האסיפה ,יוצג בפני הנושים
הדוח הסופי של המפרק ,המפרט כיצד התנהל פירוק העסקים של
החברה ומה נעשה בנכסי החברה ,וכן יושמעו ביאורים נוספים
מאת המפרק.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-310233-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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  ,26.7.2019התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד דבורנית גילה שוורץ ,מרח' נג'ארה  ,36ירושלים ,9547136
למפרקת 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.8.2021
בשעה  ,9.00אצל 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.
דבורנית גילה שוורץ ,עו"ד ,מפרקת

ד.י.ר .טכנולוגיות (גילוי אי .אר ).בע"מ
(ח"פ )51-428794-5
(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  ,14.7.2021בשעה  ,12.00במשרד אפרים אברמזון
ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' בית"ר  ,2בית הטיילת ,ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רפי שפירא ,מפרק

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

הודעה על אסיפת נושים סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  )4(327ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-על אסיפה אחרונה של
הנושים בחברה הנ"ל ,שתתכנס ביום  ,20.7.2021בשעה ,14.00
בכתובתPioneer, Crawaley Business Quarter, Fleming Way, :
( Crawley, West Sussex, RH10 9QL, England U.K.משרדי
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טל אפ.אס.איי ישראל בע"מ
(ח"פ )51-387543-5
(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  ,20.7.2021בשעה  ,15.00בכתובתPioneer, Crawaley :
Business Quarter, Fleming Way, Crawley, West Sussex,
( RH10 9QL, England U.K.משרדי ,)Tokyo electron Europe ltd.
במסגרת האסיפה ,יוצג בפני בעלי המניות הדוח הסופי של המפרק
המפרט כיצד התנהל פירוק העסקים של החברה ומה נעשה בנכסי
החברה ,יושמעו ביאורים נוספים מאת המפרק ויוחלט כיצד לנהוג
במסמכי החברה ובמסמכים שהכין המפרק.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

מוסכי בכר בע"מ
(ח"פ )51-098959-3
(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  ,17.6.2021בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' החרושת
 ,9בניין אליר ,קומה  ,3נשר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גבי סמואל מגל ,רו"ח ,מפרק

טרייד פוינט ישראל בע"מ
(ח"פ )51-211735-9

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר
מצבת חובות החברה
נמסרת בזה הודעה ,כי אסיפה של בעלי מניות של החברה
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס ,לבקשת החברה ,ביום
 ,29.6.2021בשעה  ,10.00ברח' המלאכה  ,6לוד.
על סדר היום :בדיקת מצבת חובותיה של החברה.
כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב.
חגית קליש ,דירקטורית
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הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט1999-

שם חברה
שרית אקסקלוסיב ()1992
בע"מ
שחף זקס בע"מ

ח.פ
511756272

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
15/07/2021

512526823

11/07/2021

מיינדסטאר בע"מ

516133170

15/07/2021

די  -רייכנברגר בע"מ

515410611

03/08/2021

אייץ' אף טים בע"מ

515652394

14/07/2021

שעת
מקום כינוס האסיפה הכללית
האסיפה
(כתובת ,אצל)
הכללית
בתיה מקוב  28רחובות אצל הנאמן
17:00
ארנון פרג
רח' חרצית  12קרית טבעון אצל
09:00
הנאמן רפאל זקס
דרך בגין  144א' תל אביב במשרד
14:00
הנאמן עודד צבי מימון
רח' לוי יוסף  17נהרייה אצל יובל
10:00
יעקב וייס
דובדבן  14קדימה אצל דרור דוד
09:00

שם הנאמן
ארנון פרג
רפאל זקס
עודד צבי מימון
יובל יעקב וייס
קוואנט
טכנולוגיה
אלגוריטמית
(קיו טי אלגו)
בע"מ ע''י דרור
דוד
איתי אלימלך

אלימלך איתי אחזקות
בע"מ
הכי נקי אשר הדברות
בע"מ
שיינדי השקעות בע"מ

514524628

12/07/2021

10:00

513613836

12/07/2021

10:00

513230169

12/07/2021

10:00

לוקסמיט איי.בי בע"מ

515191427

12/07/2021

10:00

אחד למען אחד אחזקות
בע"מ
יוסף שני אחזקות בע"מ

513614172

12/07/2021

10:00

513268672

12/07/2021

10:00

513262444

13/07/2021

10:00

515236214

13/07/2021

10:00

515701506

13/07/2021

10:00

512953118

13/07/2021

10:00

אבו חתם  146חיפה אצל מנהל
החברה איתי אלימלך
קריית שמונה  10חולון אצל מנהל
החברה איציק אשר
ירמיהו  28ירושלים אצל מנהל
החברה יעקב שטרן
פועלי הרכבת  5גבעתיים אצל
מנהל החברה קדש יורם
שמעון בן צבי  40גבעתיים אצל
מנהל החברה יעקב אלון
אלפי מנשה פולג  56אצל מנהל
החברה יוסף שני
בנימין מטודלה  30ירושלים אצל
מנהל החברה גילה חיות
בן יהודה  158ת''א אצל מנהל
החברה סואו אלכסנדר
הנוטר  13חיפה אצל מנהל החברה
הראל דוד
בית עריף משק  30אצל מנהל
החברה עמיר צבי

512072356

13/07/2021

10:00

החורש  31כרמיאל אצל מנהל
החברה ליבוביץ גדעון

ליבוביץ גדעון

513850552

20/07/2021

11:00

צייטלין  1תל אביב אצל אלירן כהן

אלירן כהן

גילה חיות אדריכלית
ומתכננת ערים בע"מ
קוטאר תחכום טכנולוגי
בע"מ
היפ הנוטר בע"מ
צבי עמיר חקירות ויעוץ
בטחוני בערבון בלתי
מוגבל
גל (גדעון ליבוביץ)
סכנות לביטוח ()1994
בע"מ
ד.מ .הונג קונג השקעות
בע"מ
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איציק אשר
יעקב שטרן
קדש יורם
יעקב אלון
יוסף שני
גילה חיות
סואו אלכסנדר
הראל דוד
עמיר צבי

6613

שם חברה
מ.צ .חברה למימון בע"מ

ח.פ
520029257

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
18/07/2021

ר.ק .בדיקות בע"מ

515494979

01/08/2021

א.מ .טרנס ליין בע"מ

511973869

02/08/2021

צ'לבי תשתיות בע"מ
סייקלר ישראל בע"מ
מילקוטק סיסטמס בע"מ

512887423
515717940
514760123

20/07/2021
20/07/2021
01/08/2021

י.מ .אלונים בע"מ

513737320

18/07/2021

פרוביז פיתוח בע"מ

514306976

14/07/2021

שפל רקורדס בע"מ

513266668

14/07/2021

6 614
המחיר  3.24שקלים חדשים
08/06/21

11:05

ISSN 0334-3030

שעת
מקום כינוס האסיפה הכללית
האסיפה
(כתובת ,אצל)
הכללית
גולדה מאיר  17הוד השרון במשרד
10:00
הנאמן עמי ברלב
חבצלת השרון  5כפר סבא 4428005
18:00
במשרדי ראובן קמיניצקי
מיקוניס  3תל אביב אצל עו''ד
16:00
אלעזר טננבוים
שמגר  27תל אביב אצל חיים לוי
10:00
שמגר  27תל אביב אצל חיים לוי
10:00
רח' ז'בוטינסקי  16ראשון לציון
12:00
במשרד הנאמן עו''ד ירון אילון
רח' דרך מנחם בגין  7רמת גן
10:00
במשרד עו''ד גולדבלט גינדס יריב
אצל עו''ד שלום גולדבלט
הברזל  38תל אביב במשרד עו''ד
10:00
פרדו ושות'
טשרניחובסקי  24ירושלים אצל
10:00
מנהל החברה שלהב רף

שם הנאמן
עמי ברלב
ראובן קמיניצקי
אמנון אבהר
חיים לוי
חיים לוי
עו''ד ירון אילון
עו''ד שלום
גולדבלט
אורן זילברשץ
שלהב רף
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