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הודעה על מינוי חבר בוועדת השגה
לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

הון,  השקעות  לעידוד  לחוק   77 לסעיף  בהתאם 
בתוקף  כי  מודיעים  אנו  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959 
סמכותנו לפי סעיף 24א)ב( לחוק, אנו ממנים את איציק דניאל 
לחבר בוועדת ההשגה על החלטות מינהלת הרשות להשקעות 
הרשות  מנהל  החלטת  על  או  והכלכלה  התעשייה  ולפיתוח 
בסעיף  כמפורט  והכלכלה,  התעשייה  ולפיתוח  להשקעות 

24א)א( לחוק.

מינויה של רעיה עדני2 - בטל.

כ"א בחשוון התש"ף )19 בנובמבר 2019(
)חמ 3-5534(

                  אלי כהן      משה כחלון
       שר הכלכלה והתעשייה     שר האוצר

ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"ז, עמ' 261.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 4340.  2

הודעה בדבר הארכת כהונה של חבר במועצת בתי 
העלמין היהודיים בתל רגב ויושב ראש המועצה
 לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )מועצת בתי העלמין 

בתל רגב(, התשנ"ח-1998

ו–6)א(  4)א(   ,3 תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
לתקנות שירותי הדת היהודיים )מועצת בתי העלמין בתל רגב(, 
לחבר  פרג'ון  אריה  של  כהונתו  את  הארכתי  התשנ"ח-11998, 
במועצת בתי העלמין בתל רגב )להלן - המועצה(, לחבר הנהלת 
 30( יום ח' בתמוז התש"ף  וליושב ראש המועצה2 עד  המועצה 

ביוני 2020(.

תוקף המינוי מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(.

י' בכסלו התש"ף )8 בדצמבר 2019(
)חמ 3-2873-ה1(

יצחק וקנין  
השר לשירותי הדת  

ק"ת התשנ"ח, עמ' 1352.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 4086; התשע"ט, עמ' 13570.  2

הסמכה למתן חוות דעת
לפי חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות 

מוסדרים, התשע"ז-2017

באמצעי  הקלה  לחוק  3)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים, התשע"ז-12017 
)להלן - החוק(, אני מסמיכה את רונן רגב המשמש כמנהל הכללי 
של המרכז למיפוי ישראל והאחראי על ביצוע החיקוק המסדיר 
בהליכי הרישוי או השיפוט המשמעתי במסגרת ועדת המשמעת 
בקשה  בחינת  לצורך  דעת  חוות  לתת  המדידות2,  פקודת  שלפי 
להקלה כאמור בחוק לעניין אמצעי משמעת שהוטל על מודד לפי 

פקודת המדידות.

כמנהל  בתפקידו  עוד המוסמך מכהן  כל  בתוקף  ההסמכה 
הכללי של המרכז למיפוי ישראל.

י"ט בכסלו התש"ף )17 בדצמבר 2019(
)חמ 3-5558(

יפעת שאשא-ביטון  
    שרת הבינוי והשיכון

הודעה בדבר כוונה ליתן צו הקניה
 לפי חוק הרשויות המקומיות )הקניית רכוש ציבורי(,

התשי"ח-1958

)הקניית  המקומיות  הרשויות  לחוק  2)ד(  לסעיף  בהתאם 
)להלן - החוק(, אני מודיע על  רכוש ציבורי(, התשי"ח-11958 
כוונתי ליתן צו הקניה על פי סעיף 2)א( לחוק, לטובת המועצה 

המקומית גן יבנה על פי הפרטים שלהלן:

חלקהגוש
שטח

רשום במ"ר
סוג 

המקרקעין

רשומה 
על שם
חברת

ניו יורק מירי562611,157/2,753
אחוזה 

אלף אינק

ניו יורק מירי48914,000/19,2398
אחוזה 

אלף אינק

ניו יורק מירי558426,600/40,458
אחוזה 

אלף אינק

להגישה  רשאי  התנגדותו  את  להביע  המעוניין  אדם  כל 
בכתב, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לידי כרמלה כהן, 
משרד הפנים, ת"ד 6158, ירושלים 9106101, פקס' 153506204217, 

.carmellaar@moin.gov.il :דוא"ל

ח' בתשרי התש"ף )7 באוקטובר 2019(
)חמ 3-194-ה1( 

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 187.

הודעה בדבר הטלת מילוי תפקיד מנהל רשות הגז הטבעי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שירות  נציב  עם  בהתייעצות  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
המדינה, אני מודיע כי הטלתי על משה גראזי למלא את תפקיד 
מנהל רשות הגז הטבעי, מיום כ"ח בכסלו התש"ף )26 בדצמבר 
2019( עד יום א' בניסן התש"ף )25 במרס 2020(, או עד למינוי 

קבוע של מנהל רשות הגז הטבעי, לפי המוקדם מביניהם.

כ"ד בכסלו התש"ף )22 בדצמבר 2019(
)חמ 3-1173-ה1( 

יובל שטייניץ  
שר האנרגיה  __________

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1
 

ס"ח התשע"ז, עמ' 992.  1

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368.  2
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מינוי מפקחת על המחירים
לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996

מחירי  על  פיקוח  לחוק  2)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996, אני ממנה את רונית אברהמי 

למפקחת על המחירים במשרד להגנת הסביבה.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה 
במשרד להגנת הסביבה.

מינוי קודם של איתי יחיא למפקח על המחירים - בטל2.

כ"ז בחשוון התש"ף )25 בנומבר 2019(
)חמ 3-2715-ה1(                           זאב אלקין

השר להגנת הסביבה  
ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 7481.  2

מינוי חברה לוועדת המחירים
לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996

מחירי  על  פיקוח  לחוק  3)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ו-11996  ושירותים,  מצרכים 
על  המפקחת  אברהמי,  רונית  את  המחירים  ועדת  לחברת 
סמכות  בתחום  הנמצא  שירות  או  מצרך  כל  לעניין  המחירים, 

המשרד להגנת הסביבה.

מינוי קודם של איתי יחיא לוועדת המחירים - בטל2.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה 
במשרד להגנת הסביבה.

כ"ד בכסלו התש"ף )22 בדצמבר 2019(
)חמ 3-2715-ה2(                             גיא סמט

המנהל הכללי של המשרד   
להגנת הסביבה  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 192.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 7481.  2

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב
לפי תקנות תכנון משק החלב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים 

של ליטר חלב(, התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי תקנה 9)א( לתקנות תכנון משק החלב 
התשע"ב-  חלב(,  ליטר  של  מזעריים  מחירים  לעדכון  )מנגנון 
12012, אני מודיע כי המחיר הרבעוני לרבעון שתחילתו ביום ד' 

בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, הוא כלהלן:

היחידה
מחיר ליחידה 

בשקלים חדשים
מחיר ליחידה כולל 

ההיטל בשקלים חדשים

1.93211.9701ליטר חלב

29.0219ק"ג חלבון

19.3479ק"ג שומן

0.19320.2312ליטר נוזלים

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
)חמ 3-4463(        שלמה בן אליהו

                                 המנהל הכללי של משרד
                                             החקלאות ופיתוח הכפר

ק"ת התשע"ב, עמ' 1002; י"פ התש"ף, עמ' 578.  1

הודעה על סכומים מעודכנים
לפי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, 

התשע"ב-2012

שידורים  הפצת  לחוק  13כא  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 - )להלן  התשע"ב-12012  ספרתיות,  שידור  תחנות  באמצעות 
החוק(, אני מודיע כי עקב שינוי המדד כאמור בסעיף 13כא)ב( 
הבסיסי"  "הסכום  בהגדרה  הנקוב  הסכום  התעדכן   לחוק, 
)1 בינואר 2020( הוא  בסעיף 13י לחוק, ומיום ד' בטבת התש"ף 

יהיה 102,620 שקלים חדשים.

כ"ח בכסלו התש"ף )26 בדצמבר 2019(
)חמ 3-5718(                                נתנאל )נתי( כהן

                                     המנהל הכללי של משרד התקשורת
ס"ח התשע"ב, עמ' 286; התשע"ז, עמ' 96; י"פ התשע"ט,  1

עמ' 6384.  

הודעה על סכומים מעודכנים
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב-1982

)בזק  התקשורת  לחוק  37א10)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושידורים(, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב 
שינוי המדד כאמור בסעיף 37א10)ב( לחוק, התעדכנו הסכומים 
הנקובים בסעיפים 37א, 37א2)א()5(, 37א3, 37א4 ו–37א4א לחוק, 

ומיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( הם יהיו כלהלן:

בסעיף 37א לחוק,  בהגדרה "הסכום הבסיסי" -  )1(

בכל מקום - )א( 

 235,540" יבוא  חדשים"  שקלים   234,830" במקום   )1(
שקלים חדשים";

יבוא  חדשים"  שקלים   102,100,000" במקום   )2(
"102,409,820 שקלים חדשים";

במקום "1,633,600 שקלים חדשים" יבוא "1,638,560 שקלים  )ב( 
חדשים";

"25,530 שקלים חדשים"  לחוק, במקום  37א2)א()5(  בסעיף   )2(
יבוא "25,610 שקלים חדשים";

בסעיף 37א3 לחוק, במקום "102,110 שקלים חדשים" יבוא   )3(
"102,420 שקלים חדשים";

בסעיף 37א4 לחוק, במקום "234,830 שקלים חדשים" יבוא   )4(
"235,340 שקלים חדשים";

בסעיף 37א4א לחוק, במקום "234,830 שקלים חדשים" יבוא   )5(
"235,340 שקלים חדשים".

כ"ח בכסלו התש"ף )26 בדצמבר 2019(
נתנאל )נתי( כהן )חמ 3-4756(  

                                     המנהל הכללי של משרד התקשורת
ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ד, עמ' 282; י"פ התשע"ט, עמ' 6385.  1

הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות
לפי צו בתי המשפט )שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות(, 

התשס"ח-2008

)שינוי  המשפט  בתי  לצו  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סכום התביעה בתביעות קטנות(, התשס"ח-12008, אני מודיע 

ק"ת התשס"ח, עמ' 1228; י"פ התשע"ט, עמ' 6185.  1
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הודעה בדבר שינוי סכומי אגרה
לפי חוק כבישי אגרה )מנהרות הכרמל(, התשנ"ה-1995

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ג( לחוק כבישי אגרה )מנהרות 
הכרמל(, התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, ובכפוף לתנאי חוזה 
בע"מ  כרמלטון  לקבוצת  ישראל  מדינת  בין  שנחתם  הזיכיון 

)להלן - בעל הזיכיון(, אני מודיע לאמור:

בהודעה זו -  .1

"הסכם שימוש" - כהגדרתו בחוק;

"מנוי" - כהגדרתו בחוק;

"קטע" - כהגדרתו בתקנות כבישי אגרה )מנהרות הכרמל( 
תשלומים(,  ואכיפת  אגרה  בתשלום  החיוב  )אופן 

התש"ע-22010;

התעבורה3,  בפקודת  כהגדרתו  מנועי  רכב   - פרטי"  "רכב 
למעט רכב ציבורי, משאית ומשאית קלה;

"רכב ציבורי" - כהגדרתו בפקודת התעבורה, ובלבד שהוא 
מיועד או משמש להסעת 10 אנשים או יותר נוסף על 

הנהג;

"משאית" - רכב מסחרי או רכב עבודה כהגדרתם בפקודת 
התעבורה, שמשקלם הכולל המותר עולה על 4,000 ק"ג; 

"משאית קלה" - משאית אשר משקלה הכולל המותר אינו 
עולה על 12,000 ק"ג, שיש לגביה הסכם שימוש תקף 

בכביש מנהרות הכרמל במועד ביצוע הנסיעה.

האגרה  סכומי   ,)2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  מיום   .2
מנהרות  בכבישי  נסיעה  בעד  הזיכיון  בעל  בידי  שייגבו 

הכרמל לגבי נסיעה בקטע, הם כמפורט להלן:

רכב פרטי שנכלל בהסכם שימוש )מנוי( - 7.08 שקלים   )1(
חדשים;

רכב פרטי שלא נכלל בהסכם שימוש )שאינו מנוי( -   )2(
9.99 שקלים חדשים;

רכב ציבורי - 30 שקלים חדשים;  )3(

משאית קלה - 39.98 שקלים חדשים;  )4(

משאית, למעט משאית קלה - 49.96 שקלים חדשים.  )5(

כ"ה בכסלו התש"ף )23 בדצמבר 2019(
)חמ 3-4170(                                        ערן בן–ארוש

המנהל הכללי של קבוצת כרמלטון בע"מ
                                      בעל הזיכיון במנהרות הכרמל

                                     
ס"ח התשנ"ה, עמ' 493; י"פ התש"ף, עמ' 8463.  1

ק"ת התש"ע, עמ' 1133.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  3

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בכסלו  כ"ד  ביום  בשבתו  בירושלים,  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,023/2017 בד"מ  בתיק   ,)2019 בדצמבר   22( התש"ף 

לעומת   2019 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב  כי 
המשפט  בית  סמכות   ,2018 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד 
לתביעות קטנות תעמוד מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( 

על 34,000 שקלים חדשים.

כ"ה בכסלו התש"ף )23 בדצמבר 2019(
)חמ 3-1062-ה1(

יגאל מרזל  
מנהל בתי המשפט  

הודעה בדבר מועדי בחינות למבקשי רישיון מדידה
לפי תקנות המודדים )מקצוע המדידה(, התשמ"ב-1982

בתוקף סמכותי לפי תקנה 24)ב( לתקנות המודדים )מקצוע 
המדידה(, התשמ"ב-11982 )להלן - תקנות המודדים(, אני מודיע 
הבחינות  כי  קבעתי  המודדים,  לתקנות   20 לתקנה  בהתאם  כי 

למבקשי רישיון מדידה ייערכו במועדים כמפורט להלן:

התאריכים הקרוביםשם הבחינה

 יום ד', כ"ה בטבת התש"ףסיכום התאמנות
)22 בינואר 2020(

 יום ד', י"ז בשבט התש"ף
)12 בפברואר 2020(

 יום ד', כ"ט באדר התש"ף
)25 במרס 2020(

 יום ד', י"ט באייר התש"ף
)13 במאי 2020(

 יום ג', ז' באדר התש"ףתחיקת המדידה
)3 במרס 2020(

פרטים על הבחינות מופיעים באתר המרכז למיפוי ישראל, 
בקישור: בחינות לקבלת רישיון מדידה.

את הבקשות להשתתף בבחינה יש להגיש באמצעות  טופס 
המרכז  באתר  שנמצא  מוסמך  מודד  לבחינות  להירשם  בקשה 
למיפוי ישראל בכתובת www.mapi.gov.il, עד שבועיים לפני 

תאריך הבחינה המבוקשת.

אגרת  את  לשלם  נדרש  בבחינה  להשתתפות  כתנאי 
לתשלום  האחרון  המועד  חדשים.  שקלים   103 בסך  הבחינה 

אגרת הבחינה הוא יום לפני הבחינה.

מודדת  המודדים  לרשמת  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 
geodesist@ דוא"ל:  באמצעות  רוחלין,  אלנה  הגב'  מוסמכת, 

.mapi.gov.il

י"ח בכסלו התש"ף )16 בדצמבר 2019(
)חמ 3-611(

רונן רגב  
מנהל המרכז למיפוי ישראל  

ק"ת התשמ"ב, עמ' 1606.  1

 
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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כל נושה או משתתף של העמותה 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 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.16.2.2019

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 16.2.2020.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

                                                         רשות התאגידים

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 12026-12-19

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

ובעניין פירוק חברת אלקום ל.ק שילוב מערכות בע"מ, ח"פ 
,51-542186-5

אולג   .3 מקרוב.  דניס   .2 שדרין.  אלי  והמבקשים:1. 
טפליצקי, ע"י ב"כ עו"ד רון אביטל, מרח' סמילנסקי 30, באר 

שבע, טל' 08-6283830, פקס' 08-6277076.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.12.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

30.1.2020, בשעה 09.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,09.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע 

.23.1.2020

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום העתק מבקשת הפירוק.

רון אביטל, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
חדל"ת 45977-12-19

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

ובעניין פירוק חברת הובלות אלקרינאוי מוחמד חמיס בע"מ, 
ח"פ 51-567206-1,

מרח'  נעים,  בן  שמעון  עו"ד  ב"כ  ע"י  ורד,  יהב  והמבקש: 
הנרייטה סולד 8א, באר שבע.

בקשה  הוגשה   18.12.2019 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 20.2.2020, בשעה 09.30.

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

להטיל על אברהם המר, רישיון מס' 27134, עונש של השעיה 
חודשים  שישה  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק 

במצטבר לכל עונש השעיה אחר שהוטל עליו.

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
)חמ 3-94(                                             יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין  

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין דרום, בשבתו ביום ט"ו בכסלו התש"ף 
007/2016, החליט להטיל על  2019(, בתיק בד"מ  )13 בדצמבר 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,41445 מס'  רישיון  סויסה,  שלמה 
חודשים  ו–3  שנים  חמש  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

במצטבר לכל עונש השעיה אחר שאותו הוא מרצה.

תוקף ההשעיה מסיום השעיה קודמת, מיום כ"א בחשוון 
 14( י"ז בשבט התשפ"ח  יום  2022( עד  )15 בנובמבר  התשפ"ג 

בפברואר 2028(.

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
)חמ 3-94(                                               יוסף ויצמן

משנה לראש לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה על בחירתם של חברים בוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה קריות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  ו–22   21 19)א1(,  לסעיפים  בהתאם 
המקומית  בוועדה  לחבר  פישמן,  משה  נבחר  התשכ"ה-11965, 

לתכנון ולבנייה קריות במקום החבר אלון סיסו2.

י"ט בחשוון התש"ף )17 בנובמבר 2019(
)חמ 3-7-ה3(                          יוסי אזריאל

ישב ראש הוועדה המקומית   
לתכנון ולבנייה קריות  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 14198.  2

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 61749-12-19

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

לגיל  ועזרה  שירותים   - אלעטא  עמותת  פירוק  ובעניין 
המתקדם, ע"ר 58-045042-7,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   25.12.2019 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  העמותה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  לבית המשפט 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 27.2.2020, בשעה 09.30.
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)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
את  להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי מענו.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

כ"ד בכסלו התש"ף )22 בדצמבר 2019(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

בראשית - שימור מבנים בע"מ
)ח"פ 51-343195-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.12.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

דקל קרבר, מרח' מוטה גור 7, פתח תקווה, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,3.5.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי 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.

דקל קרבר, עו"ד, מפרק

נמר ים )1995( בע"מ
)ח"פ 51-219322-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את עמיחי סגל, מרח' תובל 30, רמת גן, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.5.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
עמיחי סגל, מפרק

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש,  למסור  יש  את ההודעה 
שתגיע לידיו לא יאוחר מ–7 ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה 

עד השעה 12.00.

תמורת  המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

שמעון בן נעים, עו"ד  
בא כוח המבקש  

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

שם האגודה: קואופרטיב העבודה העברית - אגודה שיתופית   )1(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005820-6.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
עבדלסלם,  זועבי  את  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
טל'   ,9438622 ירושלים   ,15 הצבי  רח'  הכלכלה,  ממשרד 

02-6662711, פקס' 02-6793432.

שם האגודה: בית משותף מס' 822 אגודה שיתופית לשיכון   )2(
ברמת גן בע"מ.

מס' האגודה: 57-000715-3.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
עבדלסלם,  זועבי  את  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
טל'   ,9438622 ירושלים   ,15 הצבי  רח'  הכלכלה,  ממשרד 

02-6662711, פקס' 02-6793432.

שם האגודה: הבית ברחוב לה-גרדיה 47 בתל אביב אגודה   )3(
שיתופית לשכון בע"מ.

מס' האגודה: 57-002134-5.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
עבדלסלם,  זועבי  את  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
טל'   ,9438622 ירושלים   ,15 הצבי  רח'  הכלכלה,  ממשרד 

02-6662711, פקס' 02-6793432.

שם האגודה: מתיישבי בן שמן - אגודה שיתופית קהילתית   )4(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-003241-7.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
עבדלסלם,  זועבי  את  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
טל'   ,9438622 ירושלים   ,15 הצבי  רח'  הכלכלה,  ממשרד 

02-6662711, פקס' 02-6793432.

שם האגודה: רשתות המרכז לפיתוח רשתות ויזמות אגודה   )5(
שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-003978-4.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
עבדלסלם,  זועבי  את  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
טל'   ,9438622 ירושלים   ,15 הצבי  רח'  הכלכלה,  ממשרד 

02-6662711, פקס' 02-6793432.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.2.2020, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם פירקיס, מפרק

י.גאיה תקשורת והשקעות )2002( בע"מ
)ח"פ 51-325387-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.8.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל 

ישראל, מרח' שלומציון 3, ירושלים 9414603, למפרק החברה.
את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 9.2.2020, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל ישראל, מפרק

ארידור טלקום בע"מ
)ח"פ 51-361881-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.12.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורי 

ארידור, מרח' הרימון 1, בית חירות 4029100, למפרק החברה.
את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
 ,10.2.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורי ארידור, מפרק

טיאטה השקעות )2011( בע"מ
)ח"פ 51-455187-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 

לונגן שיווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-496217-4(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,18.12.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעים 

עבוד 3331605, מרח' אל חרירי 16, חיפה, למפרק החברה.
את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
 ,9.2.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נעים עבוד, מפרק

אליאספור חברה קבלנית לבניה בע"מ
)ח"פ 51-056728-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,23.12.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
רוני  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 
אליאספור, מרח' חיים ויטל 43, ירושלים 9547045, למפרק החברה.
את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
 ,9.2.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני אליאספור, מפרק

דומוס בניה בע"מ
)ח"פ 51-149921-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.12.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם 

פירקיס, מרח' אלון 37, כרמי יוסף 9979700, למפרק החברה.
את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.
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של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,19 דירה   ,9 אחימאיר 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון בן דרור, מפרק

ניר קטן שיווק בע"מ
)ח"פ 51-462993-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' חפץ  17.00, אצל המפרק,  20.2.2020, בשעה  ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,16 חיים 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר אלדר קטן, מפרק

אסימטריקס בע"מ
)ח"פ 51-345905-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אבא  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,20.2.2020 ביום  תתכנס 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,19 דירה   ,9 אחימאיר 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רון בן דרור, מפרק

פארק טכנולוגי יועצים )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-395619-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  פריד,  רונן  עו"ד  אצל   ,12.00 בשעה   ,26.2.2020 ביום  תתכנס 
המדע 8, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלום כהן, מפרק

ארנה קופי שופ בע"מ
)ח"פ 51-381861-7(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נושים של החברה הנ"ל  נמסרת בזה הודעה, כי אסיפת 
תתכנס ביום 20.1.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

בת שבע בשארי, דירקטורית

התקבלה   ,6.12.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
תומר שנהר, מרח' צל הגבעה 21, רמת גן 5237423, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,10.2.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תומר שנהר, עו"ד, מפרק

גידרונים ניהול בע"מ
)ח"פ 51-543530-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,1.12.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק 
גרנות, מרח' הגורן 9, בנימינה-גבעת עדה 3053331, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,27.2.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק גרנות, מפרק

אליו גרופ בע"מ
)ח"פ 51-359468-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח' הדסה 6,  ביום 10.2.2020, בשעה 11.00, אצל המפרק,  תתכנס 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם אלאלוף, מפרק

אוקטיליון השקעות בע"מ
)ח"פ 51-362881-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אבא  רח'  המפרק,  אצל   ,11.00 בשעה   ,20.2.2020 ביום  תתכנס 
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