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הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות המדינה 
את  למנות  הממשלה  החליטה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 

הרשומים להלן לחברים בוועדת שירות המדינה:

קרן טרנר, המנהלת הכללית של משרד האוצר;

מרדכי כהן, המנהל הכללי של משרד הפנים;

אמיר אשל, המנהל הכללי של משרד הביטחון.

כ"ב בתמוז התש"ף )14 ביולי 2020(
)חמ 3-1321(                          צחי ברוורמן

מזכיר הממשלה  
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשנ"ג, עמ' 188.  1

הסמכה
לפי חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו-2015

בריאות  על  הגנה  לחוק   )1(244 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12015  )מזון(,  הציבור 
הבריאות,  משרד  עובדי  עם  הנמנים  המזון  שירות  עובדי  את 
ששמותיהם מפורטים להלן, למפקחים לעניין סמכויות פיקוח 
לפי סעיף 246 לחוק, וכן לעניין תקנות מכוח חוק רישוי עסקים, 
 )3(249 לפי סעיף  במזון  התשכ"ח-21968, החלות על העוסקים 

לחוק:

איליה בזרוקוב אוריאן שטרק  

אנה ברוק אלון איזנברג  

כרולינא רמדאן גלינה ביילין  

זו לשנתיים מיום חתימתה, וכל עוד  תוקפה של הסמכה 
המוסמכים משמשים בתפקידם האמור.

י"ח בסיוון התש"ף )10 ביוני 2020(
)חמ 3-5614(                   יולי )יואל( אדלשטיין

שר הבריאות  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 749; ס"ח התשע"ו,  1

עמ' 90.  
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  2

הסמכה
לפי חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו-2015

בריאות  על  הגנה  לחוק   )1(244 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12015  )מזון(,  הציבור 
הבריאות,  משרד  עובדי  עם  הנמנים  המזון  שירות  עובדי  את 
ששמותיהם מפורטים להלן, למפקחים לעניין סמכויות פיקוח 
לפי סעיפים 246 ו–248 לחוק, וכן לעניין תקנות מכוח חוק רישוי 
עסקים, התשכ"ח-21968, החלות על העוסקים במזון לפי סעיף 

249)3( לחוק:

סנא עזאם

הודיה רחל מלכה.

עוד  וכל  מיום חתימתה  לשנתיים  זו  תוקפה של הסמכה 
המוסמכים משמשים בתפקידם האמור.

י"ח בסיוון התש"ף )10 ביוני 2020(
)חמ 3-5614(

יולי )יואל( אדלשטיין  
שר הבריאות  

הסמכה
לפי חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו-2015

בריאות  על  הגנה  לחוק   )3(244 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12015  )מזון(,  הציבור 
מקומיות,  רשויות  עובדי  שהם  הממשלתיים  הרופאים  את 

ששמותיהם מפורטים להלן, למפקחים לעניין סעיף 246 לחוק:

ליאת חדאדאבנר ברזילי

מסיה מלצקיאבראהים סולטאן

משה דהןאלכס שווב

נדב גפןאנדראוס ח'ורי

עדי לאה וולרשטייןאסף כהנא

עידו שיאוןאפרת כהן 

עמאר חליחלבלאל עונאללה

רון ישראלידוד שדות

רועי דוידסוןהאיסם אל–באסל

שי גולדןווליד חורי

שרוק ג'ולאני.חדר גזאלין

יורם ולטר

זו לשנתיים מיום חתימתה, וכל עוד  תוקפה של הסמכה 
המוסמכים משמשים בתפקידם האמור.

כ"ה בניסן התש"ף )19 באפריל 2020(
)חמ 3-5614(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 749.  1

הסמכה
לפי חוק הגנה על בריאות הציבור )מזון(, התשע"ו-2015

בריאות  על  הגנה  לחוק   )3(244 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"ו-12015  )מזון(,  הציבור 
מקומיות,  רשויות  עובדי  שהם  הממשלתיים  הרופאים  את 

ששמותיהם מפורטים להלן, למפקחים לעניין סעיף 246 לחוק:  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 749; ס"ח התשע"ו,  1

עמ' 90.  
ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.  2

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 36, עמ' 749; ס"ח התשע"ו,  1

עמ' 90.  
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ד"ר יהונתן זכרין

ד"ר סעיד חמד.

עוד  וכל  חתימתה  מיום  לשנה  זו  הסמכה  של  תוקפה 
המוסמכים משמשים בתפקידם האמור.

כ"ה בניסן התש"ף )19 באפריל 2020(
)חמ 3-5614(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981

ילדים,  אימוץ  לחוק  36)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981, אני ממנה את איתנה ברמן, מס' רישום 6462, 

לעובדת סוציאלית, לעניין החוק האמור.

תוקפו של מינוי זה לשלושה חודשים.

כ"ב בסיוון התש"ף )14 ביוני 2020(
)חמ 3-475-ה7(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשמ"א, עמ' 293; התשע"א, עמ' 81.  1

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981

ילדים,  אימוץ  לחוק  36)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981, אני ממנה את אביגייל וייס, מס' רישום 17977, 

לעובדת סוציאלית בשירות למען הילד, לעניין החוק האמור.

ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(
)חמ 3-475-ה7(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשמ"א, עמ' 293; התשע"א, עמ' 81.  1

שינוי אזור מינוי עובד סוציאלי
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התשל"א-11960, אני משנה את מינויו של ברוך שמואל רבי, מס' 
"במועצה  יבוא  ירושלים"  "בעיריית  שבמקום  כך   ,226210 רישום 

באזורית גוש עציון", לפי החוק האמור.

ט' בתמוז התש"ף )1 ביולי 2020(
)חמ 3-142(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 7539.  2

ביטול מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התשל"א-11960, אני מבטל בזה את מינויה של פולינה מאידניק,  

מס' רישום 29820, לעובדת סוציאלית לעניין החוק האמור.

ז' בתמוז התש"ף )29 ביוני 2020(
)חמ 3-142(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

י"פ התש"ס, עמ' 4997.  2

שינוי אזור מינוי קצינת מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
סוציאלית  לעובדת  מינויה  את  משנה  אני  התשכ"ט-11969, 
רישום  מס  סולניק,  ורהפטיג  נעמי  של  האמור,  החוק  לעניין 
חיפה  "במחוז  יבוא  ירושלים"  "במחוז  שבמקום  כך   ,223473

והצפון".

כ"ו בסיוון התש"ף )18 ביוני 2020(
)חמ 3-141-ה2(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,  1

עמ' 88.  
י"פ התש"ע, עמ' 3888.  2

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 19 לחוק הניקוז וההגנה 
מפני שיטפונות, התשי"ח-11957, כי במשרדי רשות הניקוז שרון 
)להלן - רשות הניקוז( הונחה תכנית הניקוז "הסדרת נחל אברך 
 - )להלן   "8-9966 מספר  אלכסנדר  נחל  שפך   444 כביש  קטע 
המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה  והעתק  התכנית(, 
הנכללות בתחום רשות הניקוז. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית 

חינם, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 30 בתוך  הניקוז  לרשות  להגיש  ניתן  לתכנית  התנגדות 
ימים מיום פרסום הודעה זו.

מען רשות הניקוז: שרון, ת"ד 574, כפר ויתקין 40200.

י"ז בתמוז התש"ף )9 ביולי 2020(
)חמ 3-71-ה1(

אלון שוסטר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1
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החברה קדישא
 תעריפים )בשקלים

 חדשים(

4,574ביבנאל

4,574ביוקנעם

9,229ביבנה

4,827ביהוד

12,449בכפר סבא

5,025בכפר חסידים

3,814בכפר יונה

3,724בכפר תבור

4,574בכרמיאל

7,409בלוד

4,574במגדל העמק

4,574במודיעין

3,724במזכרת בתיה

4,574במטולה

3,724במנחמיה

4,574במעלות

4,654במצפה רמון

3,724במיתר

3,825בנהריה

9,051בנס ציונה

7,731בנצרת עילית

3,879בנשר

3,724בנתיבות

9,296בנתניה

3,724בסביון

3,724בעומר

4,235בעפולה

5,504בעכו

4,574בערד

4,080בעתלית

3,631בפרדס חנה

8,487בפתח תקווה 

4,080בפרדסיה

7,843בצפת

4,962בקריית מוצקין

5,672בקריית אתא

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, תשל"א-1971   

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א6 לחוק שירותי 
הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971 )להלן - החוק(, 
א'  בחלק  המפורטים  מחיים,  קבר  חלקת  לרכישת  התעריפים 
בתוספת הראשונה לחוק, הם מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 

2020(, כלהלן:

החברה קדישא
 תעריפים )בשקלים

 חדשים(

בירושלים למעט 
בחלקות הקבורה של 

החברה קדישא גחש"א 
קהילת ירושלים

14,455

7,795באשקלון

5,743באשדוד

4,574באופקים

4,080באבן יהודה

4,080באור עקיבא

4,574באילת

4,574באריאל

7,945בבאר שבע

3,724בבאר יעקב

3,724בבית דגן

4,574בבית שאן

6,219בבית שמש

3,724בבנימינה

3,724בבני עייש

3,724בגבעת עדה

4,574בגדרה

3,724בגן יבנה

4,574בדימונה

14,455בהרצליה

3,875בהוד השרון

3,724בזיכרון יעקב

8,358בחדרה

4,574בחצור הגלילית

4,574בטירת הכרמל

7,854בטבריה

 
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ט, עמ' 116; התשע"ב,  1 

עמ' 448; י"פ התשע"ט, עמ' 10,786.
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החברה קדישא
 תעריפים )בשקלים

 חדשים(
 15,511בחיפה

15,511 בתל רגב 

י"ז בתמוז התש"ף )9 ביולי 2020(
)חמ 3-3050-ה1(                           יעקב אביטן

השר לשירותי דת  

הסמכה
לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

התשנ"א-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות רישוי עסקים )סילוק 
התקנות(,   - )להלן  התשנ"א-11990  מסוכנים(,  חומרים  פסולת 

אני מסמיך את רשא קאלוש למנהלת לעניין תקנה 3 לתקנות.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

ט"ו בתמוז התש"ף )7 ביולי 2020(
)חמ 3-828-ה1(                          דוד יהלומי

המנהל הכללי   
של המשרד להגנת הסביבה  

ק"ת התשנ"א, עמ' 22.  1

הסמכה
לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, 

התשנ"א-1990

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות רישוי עסקים )סילוק 
התקנות(,   - )להלן  התשנ"א-11990  מסוכנים(,  חומרים  פסולת 

אני מסמיך את נארת לבאי למנהל לפי תקנה 3 לתקנות.

משמש  המוסמך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו במשרד להגנת הסביבה.

ט"ו בתמוז התש"ף )7 ביולי 2020(
)חמ 3-828-ה1(

דוד יהלומי  
המנהל הכללי   

של המשרד להגנת הסביבה  
ק"ת התשנ"א, עמ' 22.  1

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-11961, 
אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות2, כך שבסעיף 2, 
בפסקה )13א(, בטור א', במקום האמור בו יבוא "סמנכ"ל הנדסה 

ופיתוח, נוסף על המנוי בפסקה )13(".

כ"ז בתמוז התש"ף )19 ביולי 2020(
)חמ 3-766-ה1(

יעקב בליטשטיין  
המפקח הארצי על התעבורה  

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  1

י"פ התש"ע, עמ' 2302; התשע"ה, עמ' 3955; התשע"ח,  2

עמ' 11429; התש"ף, עמ' 7023.  

החברה קדישא
 תעריפים )בשקלים

 חדשים(

3,989בקדימה 

3,724בקיסריה

3,724בקריית ארבע

3,691בקריית טבעון

3,724בקריית עקרון

5,025בקריית ביאליק

3,655בקריית גת

5,025בקריית ים

3,724בקריית מלאכי

4,574בקריית שמונה

7,410ברמלה

4,177בראש העין

13,620ברעננה

10,842ברחובות

ברחובות מרמורק-
שעריים 

10,842

3,724בראש פינה

4,574ברמת השרון

3,724ברמת ישי

12,482בראשון לציון

4,574בשדרות

4,574בשלומי

3,724בשבי ציון

4,574בתל מונד

בחברות הקדישא 
במועצות האזוריות 

ובהתיישבות אשר אינן 
מפורטות לעיל

4,994

קבורה באמצעות 
מועצות דתיות שאינן 

חברה קדישא

4,994

התעריפים לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק ב' 
בתוספת הראשונה בחוק, הם מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 

2020(, כלהלן:

החברה קדישא
 תעריפים )בשקלים

 חדשים(
בירושלים בחלקות הקבורה 
של החברה קדישא גחש"א 

קהילת ירושלים

15,511

  15,511 בתל אביב
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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 בירושלים, בשבתו ביום כ"ז בתמוז התש"ף 
עורך  על  להטיל  החליט   ,039/2019 בד"מ  בתיק   ,)2020 ביולי   19(
רישיון מס' 58096, עונש של השעיה מעיסוק  דין עומר אסכאפי, 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרים וארבעה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ז בתמוז התש"ף )19 ביולי 2020( עד יום 
י"ט בתמוז התשפ"ב )18 ביולי 2022(.

ה' באב התש"ף )26 ביולי 2020(
)חמ 3-94(

אורי אלפרסי  
המנהל הכללי של  
לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 
מינוי מפרק והודעה לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אגודה   - פרוייקטים  אורן  פירוק האגודה  על  בזה  מצווה  אני 

שיתופית חקלאית בע"מ, מס' האגודה: 57-004406-5.

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי 
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד עמית קפלן, ממשרד עדי 
קפלן ושות', רח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו 6423902, טל' 03-5161155, 

פקס' 03-7700223.

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

זו לפי המען הנ"ל.

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"ח בתמוז התש"ף )20 ביולי 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודה שיתופית
הואיל וביום 27.1.2020 ניתן צו לפירוק האגודה בנקאות 
 ,57-005558-2 אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  אגודה   - חדשה 
 ,3715 עמ'  התש"ף,   ,8685 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו 
בזה  ניתנת   ,26.7.2020 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל 
הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות 

ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

ה' באב התש"ף )26 ביולי 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

 הודעה על הסמכת פקחים במועצה המקומית 
קדימה-צורן

לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 
המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  בזה  מודיע  אני 
המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה  לייעול 
)הוראת שעה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיכה את 
עובדי המועצה המקומית קדימה-צורן, אילן גלבוע ורונן שפיאן 
 4 סעיף  לפי  הסמכויות  להם  נתונות  שיהיו  עירוניים,  לפקחים 

לחוק, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד החוק יעמוד בתוקפו וכל 
עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.

כ"ב בתמוז התש"ף )14 ביולי 2020(
)חמ 3-4343-ה2(

קרן גרין  
ראש המועצה המקומית קדימה צורן  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1

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 בירושלים, בשבתו ביום כ"ז בתמוז התש"ף 
)19 ביולי 2020(, בתיק בד"מ 039/2019, החליט להטיל על עורך דין 
נדים גרייב, רישיון מס' 41708, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 

עריכת הדין לתקופה של עשרים וארבעה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ז בתמוז התש"ף )19 ביולי 2020(, עד 
יום י"ט בתמוז התשפ"ב )18 ביולי 2022(.

ה' באב התש"ף )26 ביולי 2020(
)חמ 3-94(

אורי אלפרסי  
המנהל הכללי של  
לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

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 בירושלים, בשבתו ביום כ"ז בתמוז התש"ף 
)19 ביולי 2020(, בתיק בד"מ 039/2019, החליט להטיל על עורך דין 
מוחמד אבו סנינה, רישיון מס' 39819, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרים וארבעה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ז בתמוז התש"ף )19 ביולי 2020(, עד 
יום י"ט בתמוז התשפ"ב )18 ביולי 2022(.

ה' באב התש"ף )26 ביולי 2020(
)חמ 3-94(

אורי אלפרסי  
המנהל הכללי של   
לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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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 הנאמן)כתובת, אצל(

המדע 8, רחובות, במשרד רונן פריד 51339178916.09.202012:00סיסם שופעת בע"מ
עו"ד

שני אלקובי 
אפרת

רעש החזקות כחול לבן 
בע"מ

דרך מנחם בגין 144א', תל אביב, 51419610424.09.202012:00
במשרד קורן - גרודברג ושות'

אסתר קורן 
קבבגי

אודן שירותים לוגיסטיים 
בע"מ

המדע 8, רחובות, במשרד רונן פריד 51300888821.09.202012:00
עו"ד

טובי פרץ

קוגניטיב ניהול הון סיכון 
בע"מ

דרך מנחם בגין 144א', תל אביב, 51595692824.09.202012:00
במשרד קורן - גרודברג ושות'

אדוארדו 
שובל

המכללה למחשבים - 
פיתוח חינוך ומנהיגות 

עפ"י שיטת ד"ר ריקי שי 
בע"מ

הרצל 5, אשקלון, אצל רו"ח חיים 51357269305.09.202016:00
כהן

ריקי שי

רויטל נורית 12, חיפה, אצל משפ' גולדנטל51059876631.08.202017:00תובל הנדסה בע"מ
גולדנטל

לוי יעקבחצב 21, בית חפר, אצל לוי יעקב51541873903.09.202010:00ג'ייקוב פרינטינג בע"מ

ג.א. איילת חן אחזקות 
בע"מ

בורחס חורחה 6, אשדוד, אצל חיים 51456829403.09.202010:00
סספורטס

חיים 
סספורטס

ג.מ.מעבדות מחקר 
בינלאומיות בע"מ

הגדוד העברי 10, אשקלון, אצל 51426736803.09.202010:00
מועלם צביקה

מועלם 
צביקה

האומן 25, ירושלים, אצל אפרים 51558544603.09.202010:00בוק אבנטס בע"מ
חיון אוריאל

אפרים חיון 
אוריאל

יונתן ביטוןבני עייש חולון, אצל יונתן ביטון51301831704.09.202010:00א. נתיבי המרכז בע"מ

הגדוד העברי 10, אשקלון, אצל 51309405203.09.202010:00א.ו מפה בע"מ
מועלם צביקה

מועלם 
צביקה

פרץ 11, רמת השרון, אצל גורביץ 51443158403.09.202010:00א.מ. גורביץ בע"מ
אמיר

גורביץ 
אמיר

א.קמפינסקי ייזום וניהול 
בע"מ

הדף היומי 6, תל אביב, אצל 51366959803.09.202010:00
אברהם קמפינסקי

אברהם 
קמפינסקי
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

הגדוד העברי 10, אשקלון, אצל 51358104103.09.202010:00אינווסטכנו בע"מ
מועלם צביקה

מועלם 
צביקה

הפרג 15, ראשון לציון, אצל יצחק 51445098003.09.202010:00אלוני שחק בע"מ
שחק

יצחק שחק

בנימין 35, רחובות, אצל גירש 51513314803.09.202010:00אלנת פריון בע"מ
אליעזר

גירש 
אליעזר

אס. בי. אס. פוד קורט 
בע"מ

שוחט מניה 11, אשדוד, אצל חיים 51554081303.09.202010:00
סספורט

סספורט בן 
שמואל

ח. ספיבק מעבדת שיניים 
בע"מ

ויצמן 54, כפר סבא )קומת משרדים(, 51334886201.09.202012:00
במשרד נעמי נוימן עו"ד

נעמי נוימן

שלם 3, רמת גן, במשרד ארבל בראון 51451545130.08.202010:00הרו ישראל )2010( בע"מ
עו"ד

רועי חן

הגולן 96, כניסה 4, תל אביב, אצל 51367729431.08.20209:00סרבי טק בע"מ
דוד חייטין

דוד חייטין
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