רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"ב בכסלו התשע"ז
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הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות

ת"י  - 191שמן זית (מנובמבר ;)2012
במקומו יבוא:

לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,מיניתי את עובדי רשות
האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן ,לקציני ביקורת
גבולות לעניין החוק:
		
רוית שיטרית

ענבל מצליח

		
כנאר גואנמה

דנה וולוקוביך

		
אדוה מרזוק

רותי ביטון

מיכאלה גינגי דרפלר

חן ליאני

ת"י  - 191שמן זית (מנובמבר .)2016
התקן יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט.5765 ,
תחילתה של אכרזה זו שנה מיום פרסומה.
ט"ז בחשוון התשע"ז ( 17בנובמבר )2016
(חמ -3-95ה)4
משה כחלון
שר הכלכלה והתעשייה

חני לוי

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים

ה' בחשוון התשע"ז ( 6בנובמבר )2016
(חמ -3-284ה)4
1

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את
התקן הרשמי הזה:
ת"י  2252חלק  - 1משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה -
כללי בטיחות ,מידות ופעולה תפקודית :מעלונים אנכיים,
מנובמבר .2001

לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי
עבודה) ,התשט"ז1956-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי תקנה  1לתקנות הביטוח
הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ,התשט"ז,21956-
קבעתי כי ד"ר יעקב זאוברמן ,מס' רישיון  ,32721ייכלל ברשימת
הפוסקים הרפואיים.
תוקף המינוי האמור עד תום  3שנים ממועד פרסומו ברשומות.
כ' בחשוון התשע"ז ( 21בנובמבר )2016
(חמ -3-89ה)1
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
 2ק"ת התשט"ז ,עמ'  ;864התשע"ו ,עמ' .972

צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה

במקומו יבוא:
ת"י  2252חלק  - 1מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות
תנועה  -כללי בטיחות ,מידות ופעולה תפקודית :מעלונים
אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור ,מדצמבר .2016

לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-

ת"י  2481חלק  - 41מעליות :דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה
 מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא  -מעלוניםאנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות
תנועה ,מדצמבר .2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז ,11957-אני מצווה לאמור כי תורחב תחולתן של הוראות
ההסכם הקיבוצי הכללי ( )7040/2016מיום כ"ד באלול התשע"ו
( 27בספטמבר  )2016שבין הארגון הארצי של מפעלי השמירה
והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה,
וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים
והמעסיקים בענף השמירה והאבטחה בישראל למעט מאבטחי
טיולים ומעסיקיהם ,כאמור בהוראות המורחבות בתוספת.

תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה ,ואולם ת"י 2252
חלק  1בנוסחו ערב יום התחילה יעמוד בתוקפו  180ימים מיום
תחילתה.

הצו לעיל מעדכן את תעריפי השכר אשר פורסמו בצו
הרחבה קודם משנת  ,2014צו אשר הרחיב הסכם שמספרו
בפנקס ההסכמים הקיבוציים ( 7029/2014להלן  -הצו משנת
.2)2014

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת
תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5998התשס"ט.5765 ,

כ"ח בחשוון התשע"ז ( 29בנובמבר )2016
(חמ -3-95ה)4
1

משה כחלון
שר הכלכלה והתעשייה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"ט ,עמ' .34

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי ,את
התקן הרשמי הזה:
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"ט ,עמ' .34

1 832

הצו יחול מיום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  )2017או
במועד פרסומו ,לפי המועד המאוחר מבין השניים.
תוספת
ההוראות המורחבות
מס' הסעיף
בהסכם
.1

1
2

במקום סעיפים (7א) עד (7ד) לצו משנת  2014יבוא האמור
להלן:
ס"ח התשי"ז ,עמ' .63
י"פ התשע"ה ,עמ' .250

ילקוט הפרסומים  ,7408כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

"(א) החל מיום  1.1.2017או מיום פרסום הצו בילקוט
הפרסומים ,לפי המועד המאוחר מבין השניים ,עובד
בשכר ,יהיה זכאי לתעריף שעתי אשר לא יפחת
מסך  28.5שקלים חדשים (עשרים ושמונה שקלים
חדשים וחמישים אגורות) .מאותו מועד עובד המקבל
משכורת חודשית יהיה זכאי לשכר חודשי שלא יפחת
מסך  5,300שקלים חדשים (חמשת אלפים ושלוש
מאות שקלים חדשים) למשרה מלאה; עובד המועסק
במשרה חלקית ,יחושב השכר החודשי יחסית
לחלקיות משרתו.
(ב)
.2

לא הורחב.

לא הורחב

 .3הוראות צו זה ,לא יחולו על עובד המועסק אצל מעסיק
שעיסוקו בליווי טיולים ומשלחות ,כהגדרתם בצו
ההרחבה 3המרחיב את ההסכם הקיבוצי מספר .7008/2015
כ"ב בכסלו התשע"ז ( 22בדצמבר )2016
(חמ -3-107ה)1
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 3י"פ התשע"ו ,עמ' .743

הודעה על מינוי חברה בוועדה המייעצת
לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה),
התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי 1לפי תקנה (5א)( )4לתקנות העסקת עובדים
על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) ,התשנ"ו ,21996-אני ממנה
לנציגת היועץ המשפטי של משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים בוועדה המייעצת לעניין חילוט ערבות או ערובה
מתאימה אחרת שנתן קבלן כוח אדם לשם קבלת רישיון לעסוק
כקבלן כוח אדם ,את דיקלה חורש.

מינוי זה בא במקום המינוי של היועץ המשפטי של משרד
התעשייה המסחר והתעסוקה.3
כ"ז בחשוון התשע"ז ( 29בנובמבר )2016
(חמ -3-2738ה)2
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 3י"פ התשס"ט ,עמ' .318

מינוי יושב ראש הוועדה המייעצת
לפי פקודת היערות
בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ד) לפקודת היערות( 1להלן
 הפקודה) ,אני ממנה את ארז ברקאי ,פקיד היערות במשרדהחקלאות ופיתוח הכפר ,ליושב ראש של הוועדה המייעצת
לעניין הפקודה.
ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר )2016
(חמ )3-4541

1

מינוי חברי מועצת הצמחים
לפי חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) ,התשל"ג,1973-
ולפי תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי חברי
המועצה וחברי ועדות ענפיות) ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (4א) ו–(ב) ,ו–(5א) לחוק מועצת
הצמחים (ייצור ושיווק) ,התשל"ג( 11973-להלן  -החוק) ,ולפי
תקנה  37לתקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (דרכי מינוי
חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות) ,התשס"ו ,22006-אני ממנה
את האנשים המפורטים להלן לחברי המועצה:
 .1נציגי הממשלה:
(א) נציגי שר החקלאות ופיתוח הכפר -

מינוי זה בא במקום המינוי של עו"ד דבורה ספיר-אליעזר.3
כ"ז בחשוון התשע"ז ( 29בנובמבר )2016
(חמ -3-2738ה)2
חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
 1י"פ התשע"ו ,עמ' .9523
 2ק"ת התשנ"ו ,עמ'  ;1514התשס"ז ,עמ' .182
 3י"פ התשע"א ,עמ' .6469

אורי צוק בר  -יושב ראש
שמשון עומר.
כ"ה באב התשע"ו ( 29באוגוסט )2016
(חמ -3-3509ה)1

1
2

הודעה על מינוי חברה בוועדה המייעצת

1
2

י"פ התשע"ו ,עמ' .9523
ק"ת התשנ"ו ,עמ' .1514

ילקוט הפרסומים  ,7408כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;310התשס"ז ,עמ' .422
ק"ת התשס"ו ,עמ'  ;632התשע"א ,עמ' .1051

מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי

לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (ערובה),
התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי 1לפי תקנה (5א)( )1לתקנות העסקת עובדים
על ידי קבלני כוח אדם (ערובה) ,התשנ"ו ,21996-אני ממנה
לחברה ויושבת ראש בוועדה המייעצת לעניין חילוט ערבות או
ערובה מתאימה אחרת שנתן קבלן כוח אדם לשם קבלת רישיון
לעסוק כקבלן כוח אדם ,את דבורה ספיר אליעזר.

אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר
חוקי א"י ,כרך א' ,עמ'  ;600התשע"ב ,עמ' .130

לפי חוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק טיפול בחולי נפש,
התשנ"א ,11991-אני ממנה את ד"ר ניב גולד לסגן פסיכיאטר
מחוזי לצה"ל בכל המחוזות במקומה של ד"ר שירלי פורטוגיז.2
כ"ב בחשוון התשע"ז ( 23בנובמבר )2016
(חמ )3-658

1
2

יעקב ליצמן
שר הבריאות
ס"ח התשנ"א ,עמ'  ;58התשנ"א ,עמ' .130
י"פ התשע"א ,עמ' .6094

1833

הודעה על מינוי חברה להרכב ועדת רישום ומענה
לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז1977-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (13ב)( )3לחוק
הפסיכולוגים ,התשל"ז( 11977-להלן  -החוק) ,מיניתי את
פרופסור אילנית חסון-אוחיון ,חברת סגל ההוראה בפסיכולוגיה
באוניברסיטת בר אילן ,לחברה בוועדת הרישום לעניין החוק
האמור במקומו של ד"ר יובל יפתח.2
ההודעה על מינוי ועדת רישום ומענה ,3תתוקן לפי זה.
ז' בתשרי התשע"ז ( 9באוקטובר )2016
(חמ -3-400ה)2
יעקב ליצמן
שר הבריאות
 1ס"ח התשל"ז ,עמ' .158
 2י"פ התשע"ד ,עמ' .813
 3י"פ התשנ"ז ,עמ'  ;5224התשע"ד ,עמ' .5536

מינוי מפקח
לפי פקודת בריאות העם1940 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (35ד) לפקודת בריאות העם,11940 ,
אני ממנה את ד"ר מוטי שמושקביץ ,למפקח בכל המחוזות
(מפקח ארצי) (בפועל) לעניין החוק האמור ,במקום ד"ר אנטולי
מרגוליס 2המנוח.
כ"ט בתמוז התשע"ו ( 4באוגוסט )2016
(חמ -3-613ה)2
יעקב ליצמן
שר הבריאות
 1ע"ר  ,1940תוס'  ,1עמ'  ;191ס"ח התשס"ח ,עמ' .405
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .274
,

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית נס ציונה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק שירותי
הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-קבעתי
שהמועצה הדתית נס ציונה תהיה בת שבעה חברים והרכבתי
אותה כדלהלן:
אהרון סלע
עוזי עופר
עדי אתירם
עידן מור
יעקב טויטו ענת מגנזי
רחמים לוי.
תוקף המינוי מיום כ"ב בחשוון התשע"ז ( 23בנובמבר .)2016
כ"ב בחשוון התשע"ז ( 23בנובמבר )2016
(חמ -3-140ה)1
דוד אזולאי
השר לשירותי דת
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ה ,עמ' .826

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית שלומי
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק שירותי
הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-קבעתי
1

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ה ,עמ' .826
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שהמועצה הדתית שלומי תהיה בת חמישה חברים והרכבתי
אותה כדלהלן:
גונן כהן

דפנה איתן

אליהו עמר

משה מגירה

רונן דנון.
תוקף המינוי מיום כ"ז בחשוון התשע"ז ( 28בנובמבר .)2016
כ"ז בחשוון התשע"ז ( 28בנובמבר )2016
(חמ -3-140ה)1
דוד אזולאי
השר לשירותי דת

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 כ"ה בחשוון התשע"ז
( 26בנובמבר  ,)2016יש כוונה לקיים אירוע תגובה לחוק
המואזין במועדון "אלקודס" בשכונת ואדי ג'וז בירושלים ,של
ו/או מטעם ו/או בחסות הרשות הפלסטינית ,וזאת בלי שניתן
לכך היתר בכתב ,כנדרש בסעיף (3א) לחוק ,הוציא השר ביום
כ"ד בחשוון התשע"ז ( 25בנובמבר  ,)2016צו לפי סעיף (3ב)
לחוק ,המורה -
א .שלא לקיים את האירוע האמור באזור ירושלים ,או בכל
מקום אחר בתחומי מדינת ישראל;
ב .למחזיק במקום ולכל אדם המנהל ,המפעיל ,הפועל
במסגרת האירוע למנוע את קיומו ו/או לא לאפשר את
המשך קיומו בכל מקום בתחומי מדינת ישראל.
כ"ח בחשוון התשע"ז ( 29בנובמבר )2016
(חמ )3-2824
אברהם אדרי
המזכיר הביטחוני
של המשרד לביטחון הפנים
1

ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;85התשנ"ח ,עמ' .22

הסמכת מנהל השירותים הווטרינריים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר
בו) ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "מנהל" שבסעיף  1לצו הפיקוח
1
על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) ,התשל"א1971-
(להלן  -הצו) ,אני ממנה את הרופא הווטרינר הראשי ליבוא
יצוא בשירותים הווטרינריים ,שלמה גראזי ,למנהל השירותים
הווטרינריים ,לעניין סעיף  3לצו.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו.
ה' בכסלו התשע"ז ( 5בדצמבר )2016
(חמ -3-858ה)1
1

נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
ק"ת התשל"א ,עמ'  ;1518התשע"ג ,עמ' .1443

ילקוט הפרסומים  ,7408כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

הסמכת מנהלת
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר
בו) ,התשל"א1971-

יגאל ירושלמי

חיים בן שיטרית

אופיר חג'ג'

אביחי כץ.

מינוי זה יעמוד בתוקפו עד ביטולו או עד המועד שבו יחדל
המתמנה לכהן בתפקידו ,לפי המוקדם שבהם.

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "מנהל" שבסעיף  1לצו הפיקוח
1
על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו) ,התשל"א1971-
(להלן  -הצו) ,אני ממנה את מנהלת אגף פיקוח על מזון לבעלי
חיים בשירותים הווטרינריים ,אניאלה בן יאיר גלבוע ,למנהלת
לעניין הצו.

אפרים דרעי
ראש עיריית כפר יונה

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכת משמשת
בתפקידה.

מינוי מפקח בנושא כלבת ופיקוח על כלבים

ט"ו בחשוון התשע"ז ( 15בנובמבר )2016
(חמ )3-1923

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-

הסמכתה של פנינה אורן למנהלת - 2בטלה.
ה' בכסלו התשע"ז ( 5בדצמבר )2016
(חמ -3-858ה)1

1
2

נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
ק"ת התשל"א ,עמ'  ;1518התשע"ג ,עמ' .1594
י"פ התשע"ג ,עמ' .7243

מינוי נציג למנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים וממלאי מקומו במועצה הארצית
לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ב)( )5ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה בזה את יובל פלד ,לנציגי
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ,ואת ניר אנגרט ,הלל זוסמן,
יהודה רייך ,יואב פרגו ושירה בנארי-כהן לממלאי מקומו.
תוקפו של מינוי זה כל עוד מקבלי המינוי משמשים
בתפקידם ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן -
הרשות).
מינויים קודמים לנציג מנהל הרשות במועצה הארצית
וממלאי מקומו ,לפי סעיפים (2ב)( )5ו–48א(א) לחוק  -בטלים.
כ"ט בתשרי התשע"ז ( 31באוקטובר )2016
(חמ -3-7ה)1

1

שאול גולדשטיין
מנהל הרשות לשמירת הטבע
והגנים הלאומיים
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשל"ג ,עמ'  ;228התשל"ו ,עמ' .253

מינוי מפקחים ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף (5ב) לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו ,11985-אני ממנה את עובדי עיריית כפר
יונה המפורטים להלן ,שקיבלו הכשרה למילוי תפקידם לעניין
העבירות המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות
(קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים) ,התשס"ז,22007-
למפקחים בתחום העירייה:
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ'  ;74י"פ התשס"ח ,עמ' .1018
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

ילקוט הפרסומים  ,7408כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

אני מודיע כי בתוקף הסמכות בסעיף  5לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו ,11985-מיניתי את צפריר פדלון ,עובד
המועצה המקומית תל מונד (להלן  -המועצה) ,שקיבל הכשרה
למילוי תפקידו לעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות
העבירות המינהליות (קנס  -כלבת ופיקוח על כלבים),
התשס"ז ,22007-למפקח בתחום המועצה.
כ"ח בחשוון התשע"ז ( 27בנובמבר )2016
(חמ )3-1923
אמנון בן עמי
ראש מועצת תל מונד
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התש"ע ,עמ' .300
 2ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

מינוי מפקחת בנושא כלבת ופיקוח על כלבים
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
אני מודיע כי בתוקף הסמכות בסעיף  5לחוק העבירות
המינהליות ,התשמ"ו ,11985-מיניתי את אמיליה אנג'ל ,עובדת
המועצה המקומית תל מונד (להלן  -המועצה) ,שקיבלה
הכשרה למילוי תפקידה לעניין העבירות המינהליות המנויות
בתקנות העבירות המינהליות (קנס  -כלבת ופיקוח על כלבים),
התשס"ז ,22007-למפקחת בתחום המועצה.
כ"ו בחשוון התשע"ז ( 27בנובמבר )2016
(חמ )3-1923
1
2

אמנון בן עמי
ראש מועצת תל מונד
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התש"ע ,עמ' .300
ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
מ .כהן (קורן) השקעות והחזקות ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-284850-8
(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  ,29.1.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
הירקון  ,113תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה קורן ,מפרק

1835

סופרנה (ישראל) בע"מ

פונטיפקס מנג'מנט ג'י.פי )2004( .בע"מ

(ח"פ )51-341444-1

(ח"פ )51-358562-0

(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  ,30.1.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
דרך מנחם בגין  ,55תל 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  ,5.2.2017בשעה  ,10.00במשרדו של המפרק ,רח'
אריה שנקר  ,14הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוטי ארניה ,עו"ד ,מפרק

רן נוסבאום ,מפרק

אנדריאס מאיר בע"מ

פונטיפקס  2שרותי ניהול הקרן ( )2007בע"מ

(ח"פ )51-052320-2

(ח"פ )51-401598-1

(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  ,31.1.2017בשעה  ,10.00במשרד איתן,
מהולל & שדות ,עורכי דין ועורכי פטנטים ,רח' אבא אבן ,10
הרצליה ,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  ,7.2.2017בשעה  ,10.00במשרדו של המפרק ,רח'
אריה שנקר  ,14הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רן נוסבאום ,מפרק

ירון מהולל ,עו"ד ,מפרק

ויטלייף חברה לניהול ( )2000בע"מ

עמית כימיקלים וציוד מעבדות בע"מ

(ח"פ )51-303129-4

(ח"פ )51-106969-2

(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  ,1.2.2017בשעה  ,10.00אצל רו"ח רודד ריינגולד ,רח'
היצירה  ,12רמת גן ,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  ,1.3.2017בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
השקמה  ,1סביון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד הלר ,עו"ד ,מפרק

עמית יוסף ,מפרק

ארפאד בע"מ

כרמל את רפי השקעות בע"מ

(ח"פ )51-386008-0

(ח"פ )51-222011-2

(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  ,2.2.2017במשרד המפרק ,רח' התעשייה  ,16נשר ,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  ,6.3.2017בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח'
הסירה ,אעבלין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
וסאם עזאם ,עו"ד ,מפרק

זאב שטרן ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,7408כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

רות פארמסוטיקלס בע"מ

יסמין וענבר לוינבוק ,עורכי דין

(ח"פ )51-498892-2

(ח"פ )51-326440-8

(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  ,7.2.2017בשעה  ,10.30במשרדו של המפרק ,רח'
אריה שנקר  ,14הרצליה ,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  ,15.3.2017בשעה  ,12.00במשרד המפרקת ,רח' אנדרסן ,7
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רן נוסבאום ,מפרק

יסמין לוינבוק ,מפרקת

גב ההר יזום ובנין בע"מ

עינגע חברות בע"מ

(ח"פ )51-190178-7

(ח"פ )51-379345-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,9.2.2017בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' הירקון ,35
בני ברק ,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
לאחר  60ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,בשעה  ,11.00אצל
המפרקת ,רח' עמרי  ,3תל אביב .אם היום ה– 60כאמור לעיל הוא
יום ו' ו/או שבת ו/או חג (כל אחד מימים אלו יקרא להלן  -יום
חג) ,תתכנס האסיפה ביום החול הראשון שלאחר יום החג ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה
נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

גיא יקותיאל ,עו"ד ,מפרק

ד.ר.א.ש יזמות בע"מ

לימור מנשה ברקו ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ )51-490237-8
(בפירוק מרצון)

מכון עוגב ע"ש מלכה אורזיצר ז"ל

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ע"ר )58-014225-5

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.2.2017בשעה  ,12.00במשרד המפרקת ,סיטי סנטר
 ,16-15אילת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

יעל דארבי ,עו"ד ,מפרקת

הקריה האקדמית  -חברה לתועלת הציבור בע"מ
(ח"פ )51-381044-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  ,14.11.2016התקבלה החלטה לפרק את העמותה
מרצון ולמנות את פנינה קלינמן ,אצל רו"ח דוד פרנקל ,רח' בית
הדפוס  ,22בית עומר ,ת"ד  ,91342ירושלים ,למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
פנינה קלינמן ,מפרקת

מפעלי מתכת "פלבם" בע"מ

הודעה על כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-011867-2

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.2.2017בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' צה"ל ,104
קריית אונו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

רמי חדאד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7408כ"ב בכסלו התשע"ז22.12.2016 ,

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה כי ביום  ,1.11.2016קיבלה האסיפה
הכללית של החברה הנ"ל החלטה במניין חוקי ,להפסיק את
הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויה של המפרקת
עו"ד יעל נורקין.
יעל נורקין ,עו"ד ,מפרקת
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אעש שיווק מזון בע"מ
(ח"פ )51-473741-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על הפסקת הליכי פירוק מרצון
ניתנת בזה הודעה כי ביום  ,9.12.2016קיבלה האסיפה
הכללית של החברה הנ"ל החלטה במניין חוקי ,להפסיק את
הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של המפרק עו"ד
חוסאם סבית.

השותף המוגבל אנלייט מובילים ,ש"מ ,55-026549-0
העביר ביום  0.51% ,15.12.2016מסך הזכויות בשותפות הנ"ל,
אשר כוללות השקעה בהון השותפות בסך של  514,125שקלים
חדשים ,לידי הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ,
ח"פ  ,51-347750-5מרח' דרך השלום  ,53גבעתיים .5345433
מיכל לביא ,עו"ד
בא כוח השותפות

שביט קרן הון  3ג'י פי
(ש"מ )55-025901-4

חוסאם סבית ,עו"ד ,מפרק

הודעה על שינוי בהרכב השותפים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,20.11.2016
העביר השותף המוגבל אוריון י.ג .אנרג'י בע"מ ,ח"פ
 ,51-480016-8את חלקו בשותפות ליונתן ליבלר.

ניסקו קרני תכלת
(ש"מ )55-025021-1

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,4.12.2016
השותף המוגבל ,ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ,ח"צ
 ,51-092823-7מרח' המעיין  ,41מודיעין ,העביר  5%מזכויותיו
בשותפות לשותף המוגבל ניסים בן שוהם השקעות בע"מ ,ח"פ
 ,51-497896-4מרח' יעקב חזן  ,23ראשון לציון.
אירינה קושל ,עו"ד
באת כוח השותפות

מ.א מובילים אנרגיות מתחדשות
(ש"מ )55-026627-4

עמי הורדס ,עו"ד
בא כוח השותפות

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פר"ק 1569/09
שם החייבת :סטאר ליין ( )2000יבוא ושיווק ציוד וחומרים
למספרות בע"מ (בפירוק) ,ח"פ .51-294218-6
שם המפרק ומענו :עו"ד יוסף וקנין ,מדרך מנחם בגין  ,7בניין
בית גיבור ספורט ,קומה  ,22רמת גן ,טל' .03-6114459

סוג ואחוז הדיבידנד :קדימה 100% -
רגיל 25% -
			

הודעה בדבר שינויים בשותפות

יוסף וקנין ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי -
השותף המוגבל אנלייט מובילים ,ש"מ ,55-026549-0
העביר ביום  10% ,15.12.2016מסך הזכויות בשותפות הנ"ל,
אשר כוללות השקעה בהון השותפות בסך של 10,080,883
שקלים חדשים ,לידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ ,ח"פ 52-
 ,002318-5מרח' דרך השלום  ,53גבעתיים ;5345433
השותף המוגבל אנלייט מובילים ,ש"מ ,55-026549-0
העביר ביום  4.5% ,15.12.2016מסך הזכויות בשותפות הנ"ל,
אשר כוללות השקעה בהון השותפות בסך של  4,536,397שקלים
חדשים ,לידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ,ח"פ  ,52-175151-3מרח'
דרך השלום  ,53גבעתיים ;5345433
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