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מינוי פקחים
 לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים 

ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לחוק גנים לאומיים, שמורות 
טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998, בהסכמת 
לשמירת  הרשות  פקחי  את  ממנה  אני  הסביבה,  להגנת  השר 
לבצע  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  הלאומיים  והגנים  הטבע 
תפקידי פיקוח ואכיפת חוק לפי פקודת בריאות העם, 21940, ולפי 

חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו-32015:

עידן בר–לב שירי בירן  

אמנון גורודנציק אהוד גבע  

אליהו דרור יואב גרינברג  

דותן בנציון חרוש אלדד יואל וקנין  

אורית כץ עידן ידין  

הגר סבטי יאיר מולאי  

רכאד עואד יובל אלעזר סבר  

מיכאל דב שטיינלוף אברהם ראובן  

עופרי הררי

תוקף המינוי עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 2021( 
וכל עוד המתמנה מכהן בתפקידו.

י"א בטבת התש"ף )8 בינואר 2020(.
)חמ 3-2556(                            יעקב ליצמן
      שר הבריאות

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.  2

ס"ח התשע"ו, עמ' 90.  3

 הודעה על מינוי במועצת הרשות הלאומית 
להסמכת מעבדות

לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8)א()1(, 9)א( ו–18 לחוק הרשות 
כי  מודיע  אני  התשנ"ז-11997,  מעבדות,  להסמכת  הלאומית 
להשכלה  המוכרים  המוסדות  נציג  שכטר,  ישראל  את  מיניתי 
הלאומית  הרשות  במועצת  כחבר  נוספת  לכהונה  גבוהה, 

להסמכת מעבדות וכיושב ראש מועצת הרשות.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ב בטבת התש"ף )9 בינואר 2020(.
)חמ 3-2866-ה1(                               אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה  
ס"ח התשנ"ז, עמ' 156.  1

מינוי ממלאת מקום נוספת לנציגת שרת הבינוי והשיכון 
בוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה תל אביב ומרכז

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7)א()4( ו–48א)א( לחוק התכנון 
שרביט  אמילי  יעל  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

בוועדות  והשיכון  הבינוי  שרת  לנציגת  נוספת  מקום  לממלאת 
במקומה  ומרכז,  אביב  תל  במחוזות  ולבנייה  לתכנון  המחוזיות 

של רות ברנס2.

י"ט בכסלו התש"ף )17 בדצמבר 2019(.
)חמ 3-7-ה5(

יפעת שאשא ביטון  
     שרת הבינוי והשיכון

י"פ התשע"ז, עמ' 6624.  2

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית מגדל
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  ברדוגו  דוד  של  מינויו 
ואת מינויו של שמעון חזן2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית מגדל.

תוקף המינוי עד יום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(
)חמ 3-140-ה4(

יצחק וקנין  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 2446; התשע"ז, עמ' 6081; התשע"ח,   2

עמ' 7818; התשע"ט, עמ' 7494.  

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית מגדל העמק
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של יעקב עמר לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת 
בוחבוט2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות  מינויו של שרלי 

הכרעה, על המועצה הדתית מגדל העמק.

תוקף המינוי עד יום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(
)חמ 3-140-ה4(

יצחק וקנין  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1628, עמ' 2909 ועמ' 7498; התשע"ו, עמ'  2

1154, עמ' 4015 ועמ' 6345; התשע"ז, עמ' 1642 ועמ' 6082;    
התשע"ח, עמ' 7818; התשע"ט, עמ' 7494.  

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית מטולה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  ציון  גדעון  של  מינויו 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 74.  1

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1
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ואת מינויו של יצחק קקון2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 
הכרעה, על המועצה הדתית מטולה.

תוקף המינוי עד יום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(
)חמ 3-140-ה4(

יצחק וקנין  
השר לשירותי דת  

התשע"ו,   ;7498 ועמ'   2910 עמ'   ,1628 עמ'  התשע"ה,  י"פ   2 

עמ'  התשע"ז,   ;6346 ועמ'   4015 עמ'   ,2154 עמ'   ,1154 עמ'    
1641 ועמ' 6082; התשע"ח, עמ' 7819; התשע"ט, עמ' 7068.  

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית קריית שמונה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  קקון  יצחק  של  מינויו 
ואת מינויו של גדעון ציון2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית קריית שמונה.

תוקף המינוי עד יום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(
)חמ 3-140-ה4(

יצחק וקנין  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

התשע"ו,   ;7499 ועמ'   2911 עמ'   ,1629 עמ'  התשע"ה,  י"פ   2 

עמ' 1156, עמ' 4016 ועמ' 6347; התשע"ז, עמ' 6083; התשע"ח,    
עמ' 7820; התשע"ט, עמ' 7070.  

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית באר שבע
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של יהושע דימרי לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, 
ואת מינויו של אורן דוד2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות 

הכרעה, על המועצה הדתית באר שבע.

תוקף המינוי עד יום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(
)חמ 3-140-ה4(

יצחק וקנין  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 1627; התשע"ט, עמ' 10311 ועמ' 13570.  2

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית ירוחם
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
הכרעה,  סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  עמר  יהושע  של  מינויו 

בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  מלכה2  בנימין  של  מינויו  ואת 
סמכות הכרעה, על המועצה הדתית ירוחם.

תוקף המינוי עד יום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(
)חמ 3-140-ה4(

יצחק וקנין  
השר לשירותי דת  

;6610 ועמ'   3848 עמ'  התשע"ז,   ;2446 עמ'  התשע"ו,  י"פ   2 

התשע"ח, עמ' 7818; התשע"ט, עמ' 7068.  

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית לכיש
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
סמכות  בעל  ממונה  לכהונת  שטרית  בן  אליהו  של  מינויו 
פרוור2 לכהונת ממונה שאינו  מינויו של שלמה  ואת  הכרעה, 

בעל סמכות הכרעה, על המועצה הדתית לכיש.

תוקף המינוי עד יום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(
)חמ 3-140-ה4(

יצחק וקנין  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 2909 ועמ' 7497; התשע"ו, עמ' 1155, עמ'   2 

4014 ועמ' 6345; התשע"ז, עמ' 1641 ועמ' 6081; התשע"ח, עמ'  
7818; התשע"ט, עמ' 7494.  

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית מיתר
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  מאריך  אני  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים 
מינויו של ציון חדד לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת 
סמכות  בעל  שאינו  ממונה  לכהונת  דמרי2  שוקי  של  מינויו 

הכרעה, על המועצה הדתית מיתר.

תוקף המינוי עד יום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(
)חמ 3-140-ה4(

יצחק וקנין  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

התשע"ו,   ;7498 ועמ'   2910 עמ'   ,1628 עמ'  התשע"ה,  י"פ   2 

עמ' 1155, עמ' 4015 ועמ' 6346; התשע"ז, עמ' 1642 ועמ' 6082;    
התשע"ח, עמ' 7819; התשע"ט, עמ' 7068.  

מינוי ממונים למועצה הדתית נתיבות
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני ממנה את משה 
זריהן לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת ליליאן לוגסי 

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1
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  השם      תחום הסמכה )מרחב תכנון(

נהריה חיים רפאלי  

נהריה בוריס בחנוב  

נהריה שני מסס  

נהריה דימיטרי מלכין  

קריות אתי אזולאי-חבר  

מחוז מרכז

רמלה אופיר דואני  

רמלה גיא עידן  

נתניה עתיר דוד ישראלי מדהלה 

רמת גן עופר שובע  

לוד כרמיאלה לוי קמינסקי 

נתניה אייל שיליאן  

מחוז דרום

אשדוד אינה שלייגר  

אשדוד אלי אלייב  

אשדוד נינה המר  

אשדוד גלינה בלומין  

נגב מערבי ענתי חייק  

מחוז ירושלים

ירושלים אביתר גמליאל  

ירושלים חי ניסים ביטון  

ירושלים נועם מייזל  

תוקף הסמכה זו עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 
המקומית  בוועדה  במשרתו  משמש  המוסמך  עוד  וכל   )2021

לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין.

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח 
במרחב תכנון כלשהו, אם קיימת כזו.

כ"ד בכסלו התש"ף )22 בדצמבר 2019(.
)חמ 3-715-ה3(                     אברהם ברון כהן

מנהל היחידה הארצית   
לאכיפת דיני התכנון והבנייה  

מינוי מפקחת
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  10)א1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ג-11953 )להלן - החוק(, אני ממנה את סיון בן חמו פנחסי, 
עובדת משרד הכלכלה והתעשייה, למפקחת וזאת לאחר שעברה 
הכשרה כאמור בסעיף 10)ב2()3( לחוק והתקבלה לעניינה הסכמת 

המשטרה כאמור בסעיף 10)ב2()5( לחוק.

תוקף מינוי זה כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה במשרד 
הכלכלה והתעשייה.

כ"ה בכסלו התש"ף )23 בדצמבר 2019(.
)חמ 3-5074(                         יעקב וכטל

הממונה על התקינה  
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשע"ד, עמ' 4.  1

המועצה  על  הכרעה,  סמכות  בעלת  שאינה  ממונה  לכהונת 
הדתית נתיבות.

תוקף המינוי עד יום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(
)חמ 3-140-ה4(                          יצחק וקנין

השר לשירותי דת  

הודעה בדבר מתן היתר לעריכת הגרלות
לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977

לחוק  231)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
לעריכת  היתר  נתתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ז-21977  העונשין, 
 )2020 בינואר   9( התש"ף  בטבת  י"ב  ביום  שתיערך  הגרלה 
במחיר  טווח,  ארוכת  להשכרה  דירות  יושכרו  שלהם  לזכאים 
מפוקח, בפרויקט "אביב שלי" ברמת השרון, במסגרת מכרז מס' 
החלטת  מכוח  תבוצע  אשר  החברה,  בפיקוח  תא/361/2013, 
ייחודי  )מסלול   9.1.221 מס'  בסעיף  ישראל  מקרקעי  מועצת 

להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה -שלושה מכרזים(.

י"א בטבת התש"ף )8 בינואר 2020(.
)חמ 3-831-ה1(                           שי באב"ד

המנהל הכללי של משרד האוצר  
י"פ התשנ"ח, עמ' 4170.  1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשס"ח, עמ' 7.  2

הודעה בדבר סכום התביעה בדיון מהיר
לפי תקנות בית הדין לעבודה )קביעת סכום התביעה בדיון 

מהיר(, התש"ן-1990

לעבודה  הדין  בית  לתקנות  1א  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
 - )להלן  התש"ן-11990  מהיר(,  בדיון  התביעה  סכום  )קביעת 
התקנות(, אני מודיע כי מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(, 
הסכום הנקוב בתקנה 1 לתקנות הוגדל ל–31,300 שקלים חדשים.

י' בטבת התש"ף )7 בינואר 2020(.
)חמ 3-730-ה2(                          יגאל מרזל

מנהל בתי המשפט  
ק"ת התש"ן, עמ' 966; התשנ"ג, עמ' 794; י"פ התשע"ט, עמ'   1 

.7044  

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
שעברו הכשרה מתאימה, כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך 
החוק  ביצוע  לצורך  למפקחים  להלן  המנויים  האנשים  את 

והפעלת הסמכויות לפי כל דין:

  השם      תחום הסמכה )מרחב תכנון(

מחוז צפון

עמק הירדן יוסף אשמוז  

נהריה נילי גוברמן-חן  

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ז, עמ' 884.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2
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אדמונית מערכות ממוחשבות בע"מ
)ח"פ 51-140611-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.12.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  שרגיל,  עופר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המרד 29, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר שרגיל, עו"ד, מפרק

חלאבי מפעלי מתכת בע"מ
)ח"פ 51-114911-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.12.2019, התקבלה החלטה 
מרח'  שרגיל,  עופר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המרד 29, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עופר שרגיל, עו"ד, מפרק

רום - אד הנדסה ובנין בע"מ
)ח"פ 51-356868-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.1.2020 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לימור הלוי, מרח' ברקת 12, 

פתח תקווה 4951780, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

לימור הלוי, מפרקת

בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בנצרת

פר"ק 7054-11-19

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

ובעניין פירוק עמותת פרי מגדים - צפת, ע"ר 58-040913-4, 
מרח' דוד רמז 155, צפת 1335318,

המבקשים: חיים בטאט ו–15 עובדים נוספים, ע"י ב"כ עו"ד 
ורו"ח יצחק רייס, מת"ד 272, ראש פינה 1210102.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.11.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.2.2020, בשעה 11.30.

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 

למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שיגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–7 ימי עבודה 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

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

יצחק רייס, עו"ד ורו"ח  
בא כוח המבקשים  

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

פגאסוס אסטרטגיה בחינוך ומערכות מידע 2010 בע"מ
)ח"פ 51-437649-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,31.12.2019 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון 
למפרק   ,6706603 תל–אביב-יפו   ,4 עמינדב  מרח'  פישמן,  ארבל 

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.

 ,1.4.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אמנון ארבל פישמן, מפרק
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לבסאר בע"מ
)ח"פ 51-524368-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 הנ"ל תתכנס ביום 23.2.2020, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' שד' 
קרן קיימת 23, קריית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מורדי פיזיצקי, עו"ד, מפרק

ספאטיאל לוג'יק בע"מ
)ח"פ 51-561838-7(

)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 
 ,1 סייפן  רח'  המפרק,  אצל   ,16.00 בשעה   ,3.5.2020 ביום   תתכנס 
עין שריד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר ששון, מפרק

זווית ק.י. מתכות בע"מ
)ח"פ 51-492019-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 2.2.2020, בשעה 12.00, במשרדי המפרקת, רח' הארבעה 10, תל   
אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שרית הרסון יחזקאל, עו"ד, מפרקת

גיא הרשקוביץ חברת עורכי דין בע"מ
)ח"פ 51-557716-1(

)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 
תתכנס ביום 10.2.2020, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  מידטאון,  מגדל   ,144 בגין 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיא הרשקוביץ, עו"ד, מפרק

מדיזן טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-447100-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.1.2020 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
יעקב  מרח'  קבורס,  יצחק  את  ולמנות  מרצון  את החברה  לפרק 

וייס 4, תל–אביב-יפו 6912404, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק קבורס, מפרק

אור פוינט אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-461197-9(

)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 
תתכנס ביום 28.2.2020, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' ירושלים 77, 
כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
יונתן נתיב, מפרק

ר.ב.מ. מאסטרמייינד בע"מ
)ח"פ 51-579006-1(

)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 
תתכנס ביום 1.3.2020, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' יעקב 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,1 פרימן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקטוריה ששון, עו"ד, מפרקת

אילת רק עוגות וקינוחים
)ח"פ 51-381297-4(

)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 
מנדלי  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,25.2.2020 ביום  תתכנס 
מוכר ספרים 11, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילת בן דוד, מפרקת
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91, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לאה הלחמי, עו"ד, מפרקת

העמותה לקידום הספורט בקיבוץ הזורע
)ע"ר 58-062181-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של העמותה 
לפרק את  29.12.2019, התקבלה החלטה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד גלעד אוברמן, ממשרד עורכי 
הירדן  עמק  ד"נ  אזוריים,  מפעלים  צמח  ושות',  כהן  דין שלמה 

1510501, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גלעד אוברמן, עו"ד, מפרק

א.א.ד. הורייזן אחזקות וניהול
)ח"פ 54-029045-9(

הודעה על שינויים בשותפות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 60 לפקודת השותפויות 
]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 1.9.2019, השותף המוגבל אלי 
אייל אטיה, העביר 2.5 שקלים חדשים מסך כל זכויותיו בשותפות 

לליאור הרשמן.

דליה אטיה-איסק, בשם השותף הכללי

3 ד'.א' סטודיו בע"מ
)ח"פ 51-535115-3(

)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 
תתכנס ביום 20.2.2020, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מאיר 19, 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

הנרי נג'אר, עו"ד, מפרק

סושי לי בע"מ
)ח"פ 51-504067-3(

)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 
תתכנס ביום 1.3.2020, בשעה 10.00, אצל ב"כ החברה, עו"ד שחר 
בן ארי, רח' משה לוי 11, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פלג לימור, מפרק

קרח קרור והספקה בע"מ
)ח"פ 51-000954-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 18.3.2020, בשעה 14.00, במשרדי המפרקת, רח' החשמונאים 

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

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר סיום 

הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמנים)כתובת, אצל(

אבי ק. - שרותי 
תחבורה רמת הגולן 

בע"מ

בני יהודה 1, אצל מנהל החברה 51184830109.02.202010:00
קולטונובסקי אברהם

קולטונובסקי 
אברהם

אהרון ברנד 3, ירושלים, אצל מנהל 51296336409.02.202010:00חוויחד בע"מ
החברה לייבוביץ אהרון

לייבוביץ 
אהרון

סוקולוב 63, רמת השרון, אצל מנהל 51309653709.02.202010:00אולפנס. אורג בע"מ
החברה בוטבול עמנואל

בוטבול 
עמנואל

מושב משמרת, אצל מנהל החברה 51348065709.02.202010:00י.ד. חקלאות בע"מ
משאלי דני

משאלי דני

הפועלים 15, דימונה, אצל מנהל 51336823309.02.202010:00אדיבל בע"מ
החברה אמיתי אתל אסתר

אמיתי אתל 
אסתר
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר סיום 

הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמנים)כתובת, אצל(

אורו - מסעדה, בר 
ואירועים )2005( 

בע"מ

רימון 260, גאליה, אצל מנהל החברה 51374974709.02.202010:00
לוי צחי

לוי צחי

פלאן בי קונברשן 
בע"מ

שוק 22, תל–אביב-יפו, אצל מנהל 51509291409.02.202010:00
החברה רוני בייבצ'ייב כהן

רוני 
בייבצ'ייב 

כהן

י. שמיל שיווק 
מוצרי מזון בע"מ

הגדוד 22, עכו, אצל מנהל החברה 51186536209.02.202010:00
יוסיפוביץ שמואל

יוסיפוביץ 
שמואל

לאל-עד יזמות 
וביצוע בע"מ

גבעתי 23, מזכרת בתיה, אצל מנהל 51246974309.02.202010:00
החברה לוי חיים

לוי חיים

איזי יוניברסל 
טריידינג בע"מ

הגיא 3214, גבעת זאב, אצל מנהל 51343158517.02.202010:00
החברה ציטרון אטין

ציטרון אטין

רפי עמית תעופה 
בע"מ

פנקס 64, תל אביב, אצל עמית פרוינד 51383069513.02.202012:00
רפאל

עמית פרוינד 
רפאל

ר.ע שורוק- הובלות 
ומסחר בע"מ

רח' סלאח אלדין 15, ירושלים, אצל 51464378210.02.202012:00
עו''ד אחמד נעאג'י

אחמד נעאג'י

רחוב נפתלי פלטין 1, ראשון לציון,  51064544307.03.202010:00ויגופר בעמ
אצל עו''ד ירון סלבין

ירון סלבין

קופי טרייד בריסטוט 
אלקטרה בע"מ

אחד העם 9, תל אביב, אצל שנהב, 51325059706.02.202014:00
קונפורטי, רותם ושות' עורכי דין

ניר שוסטר

פלטוניקס ניהול 
השקעות בע"מ

אצל יגאל ארנון ושות', מרכז עזריאלי 51419929806.02.202010:00
1, תל אביב

איתי זנדבנק

פלטוניקס יוזמות 
משותפות בע"מ

אצל יגאל ארנון ושות', מרכז עזריאלי 51399103406.02.202011:00
1, תל אביב

איתי זנדבנק

עילי גולןהאורן 2, טל-אל, אצל עילי גולן51317838423.02.202009:00ל.נ. הפקות בע"מ

ק פי ס קאריל 
מערכות מיגון בע"מ

שד' אבא אבן 10, הרצליה, אצל איתן 51295257323.02.202014:00
מהולל שדות-עורכי דין ועורכי 

פטנטים

גיא הדר

גיבורי ישראל 24, קומה ב', פולג 51405872617.02.202011:00ק.י. סנטרס בע"מ
נתניה, אצל נתן דרוקמן עו''ד

נתן דרוקמן 
עו''ד

רח' דיסקין 11, ירושלים, אצל ברטפלד 51006864620.02.202010:00רח שיינקין 30 בעמ
טודר רחל

ברטפלד טודר 
רחל

סול סתארס גרופ 
בע"מ

דרך מנחם בגין 82, תל אביב,  51597144816.02.202017:30
במשרדי עורכי הדין של החברה ד''ר 

מ. דרוקר ושות'-עורכי דין ונוטריונים 

אלון נאור

סול גלובל גרופ 
בע"מ

דרך מנחם בגין 82, תל אביב, במשרדי 51576706916.02.202018:00
עורכי הדין של החברה ד''ר מ. דרוקר 

ושות'-עורכי דין ונוטריונים 

אלון נאור

178 חורה, באר שבע, אצל אבו 51499991110.02.202009:30אחים טאופיק בע"מ
אלקיעאן טאופיק

אבו אלקיעאן 
טאופיק

ווייטסמוק ישראל 
טכנולוגיות 

מתקדמות בע"מ

ראול ולנברג 20, תל–אביב-יפו, 51341091016.02.202012:00
במשרדי החברה

גיא הראל

הסורג 1, קומה 4, ירושלים, במשרד 51257840201.03.202015:00ברומאסטר'ס בע"מ
הנאמן עו''ד עדו נחום

עדו נחום
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