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מינוי שופט עמית
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10א)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
משולב[, התשמ"ד-11984, אנו ממנים בזה את אברהם טל, שופט 
המשפט  בבית  עמית  לשופט  המחוזי,  המשפט  בית  של  בקצבה 

המחוזי מרכז.

תוקף המינוי עד יום כ"ד באייר התשפ"ד )1 ביוני 2024(.

י"ז בחשוון התשפ"א )4 בנובמבר 2020(
)חמ 3-60-ה1(

                               אסתר חיות                       אבי ניסנקורן
                   נשיאת בית המשפט העליון          שר המשפטים

                   
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"ד, עמ' 326.  1

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
והבטיחות  התחבורה  משרד  עובדי  את  מרשה  אני  )עדות(1, 
בקשר  חקירות  לערוך  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  בדרכים, 

לביצוע עבירות על החיקוקים שלהלן:

בפקודת  השני  לפרק  לחוק  ו–ה'  ג'1  סימנים  לפי  עבירות    -
התעבורה2 )להלן - הפקודה(;

עבירות לפי תקנה 84א לתקנות התעבורה, התשכ"א-31961   -
)להלן - התקנות(;

עבירות לפי חלק ה' לתקנות - למעט פרק חמישי;  -

עבירות לפי חלק ו' לתקנות - למעט פרק רביעי.  -

ראני שקור דוד יוסף  

יוסף שמו מירב פלור  

נדב ברנשטיין לימור אוחנה  

ליאת בן אהרון שרונה קרסגי  

שרון חסיד אבראהים סויטאת  

רונן סבן

ניתן  שלגביהם  ובמוניות  באוטובוסים  הנוסעים  ציבור 
בביצוע  כחשודים  ייחקרו  לא  והתקנות,  הפקודה  לפי  רישיון 

העבירות האמורות.

תוקף הרשאה זו עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 
2021( וכל עוד מקבלי ההרשאה עובדים במשרד האמור.

כ"ג בכסלו התשפ"א )9 בדצמבר 2020(
)חמ 3-279-ה1(

אמיר אוחנה  
השר לביטחון הפנים  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.  1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  2

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  3

הודעה על הסמכת באי כוח
לפי פקודת בריאות העם, 1940

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 2 לפקודת בריאות העם, 21940 
)להלן - הפקודה(, אני מסמיך את נושאי המשרה שלהלן לבאי 
לחוק סמכויות  ו–22ח  22ו  22ג)ד(,  22ב)ג(,  לעניין סעיפים  כוחי 
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, 

התש"ף-32020:

אשר שלמון, מנהל המחלקה ליחסים בין–לאומיים במשרד 
הבריאות;

חן וונדרסמן, מנהלת תחום פניות הציבור במשרד הבריאות.

הודעה על הסמכת באי כוח קודמת לעניין הסמכתם של 
במאי   14( התש"ף  באייר  כ'  מיום  וונדרסמן4  וחן  שלמון  אשר 

2020( - בטלה.

ט' בכסלו התשפ"א )25 בנובמבר 2020(
)חמ 3-4748(

                                                      חזי לוי
                                     המנהל הכללי של משרד הבריאות

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 40.  1

ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשנ"א, עמ' 98.  2

ס"ח התש"ף, עמ' 266.  3

י"פ התש"ף, עמ' 8862.  4

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-11972,  )רישיונות(, 

רישיונות:

סוג הבקשהיישובשם

חוקר פרטיחולוןדאבוש אופק

משרד חקירות פרטיותנס ציונהליאון יצחק

חוקרת פרטיתבאר שבעמור מאי אסתר

משרד חקירות פרטיותטל שחרפרגן יריב

להגיש  אדם  כל  רשאי  זו  הודעה  מפרסום  ימים   15 בתוך 
לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות 
המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, 
לפקס'  או   ,91342 ירושלים   ,34357 ת"ד   התשל"ב-21972, 
אלקטרוני:  לדואר  מייל  לשלוח  ניתן  כן  כמו   ,02-6467936

.hokrimpz@justice.gov.il
ט' בטבת התשפ"א )24 בדצמבר 2020(

)חמ 3-231-ה1(
רוחמה סיני 	

מנהלת המחלקה לרישוי  
חוקרים פרטיים ושירותי שמירה  

ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2
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לגבי בעל רישיון מכון בדק המורשה לבצע פעולות בדק -  )5(

המורשית  שלו  המרבית  שהמסה  גדול  טיס  בכלי  )א( 
להמראה היא 200,000 ק"ג או יותר - 104,980 שקלים 

חדשים;

המורשית  שלו  המרבית  שהמסה  גדול  טיס  בכלי  )ב( 
על  עולה  ואינה  יותר  או  ק"ג   30,000 היא  להמראה 

200,000 ק"ג - 78,740 שקלים חדשים;

המורשית  שלו  המרבית  שהמסה  גדול  טיס  בכלי  )ג( 
להמראה אינה עולה על 30,000 ק"ג - 26,250 שקלים 

חדשים;

בכלי טיס בינוני או במנוע, במדחף או בציוד תעופתי  )ד( 
בדק  פעולות  או  קטן,  טיס  כלי  שאינו  טיס  כלי  של 
לפי  השר  שקבע  כפי  מיוחדים  וידע  ציוד  הדורשות 

סעיף 24 - 13,120 שקלים חדשים;

בכלי טיס קטן, במנוע, במדחף או בציוד תעופתי של  )ה( 
כלי טיס כאמור - 5,250 שקלים חדשים;

לגבי בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א - 104,980 שקלים   )6(
חדשים;

לגבי בעל רישיון לפי סימן ו' לפרק ב' -  )7(

להפעלת שדה תעופה - 104,980 שקלים חדשים; )א(   

להפעלת מנחת - 10,500 שקלים חדשים; )ב(   

לגבי בעל רישיון ייצור המורשה לייצר -  )8(

כלי טיס גדול - 104,980 שקלים חדשים; )א(   

כלי טיס בינוני, או מנוע או מדחף של כלי טיס גדול או  )ב( 
בינוני - 78,740 שקלים חדשים;

כלי טיס קטן, או מנוע או מדחף של כלי טיס כאמור -  )ג( 
26,250 שקלים חדשים;

ציוד תעופתי, חלק של כלי טיס, או חלק של מנוע או  )ד( 
מדחף של כלי טיס - 5,250 שקלים חדשים;

לגבי מפעיל אווירי בהפעלה כללית -  )9(

של כלי טיס גדול - 26,250 שקלים חדשים; )א( 

של כלי טיס בינוני - 5,250 שקלים חדשים; )ב( 

של כלי טיס קטן - 1,050 שקלים חדשים; )ג( 

לגבי מפעיל כלי רחיפה שהוא -  )10(

בעל רישיון להדרכה להפעלת כלי רחיפה לפי סעיף  )א( 
רחיפה  כלי  להפעלת  רישיון  בעל  שהוא  או  87)א( 
שקלים   2,620  - 87)ב(  סעיף  לפי  מסחרית  בהפעלה 

חדשים;

אינו מנוי בפסקת משנה )א( - 1,050 שקלים חדשים. )ב( 

ה' בטבת התשפ"א )20 בדצמבר 2020(
)חמ 3-4595(

עופר מלכה  
המנהל הכללי של משרד   

                                            התחבורה והבטיחות בדרכים

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

הטיס,  לחוק  155)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שינוי  עקב  כי  מודיעה  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011 
שפורסם  המדד  לעומת   2020 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד 
"הסכום  בהגדרה  הקבועים  הסכומים   ,2011 מרס  בחודש 
 1( י"ז בטבת התשפ"א  מיום  לחוק הם,   144 הבסיסי" שבסעיף 

בינואר 2021(, כמפורט להלן:

לגבי עובד טיס שהוא -  )1(

אווירית  על תעבורה  מפקח  גדול,  טיס  כלי  טייס של  )א( 
או מורשה להדריך לתפקידים כאמור - 4,200 שקלים 

חדשים; 

מורשה להדריך לתפקידי עובד טיס ואינו עובד טיס  )ב( 
כאמור בפסקת משנה )א( - 2,100 שקלים חדשים;

)ב( -  עובד טיס שאינו מנוי בפסקאות משנה )א( או  )ג( 
1,050 שקלים חדשים;

לגבי איש צוות שאינו עובד טיס - 1,050 שקלים חדשים;  )2(

לגבי בעל רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס או בעל   )3(
הדרכה  שעורך  ב',  לפרק  ו'  עד  ג'  סימנים  לפי  רישיון 
שאישר  הדרכה  לתכנית  בהתאם  טיס  עובד  לתפקידי 
המנהל לפי סעיף 16, והוא מורשה להדריך לתפקידי עובדי 

טיס -

בקשר לכלי טיס גדול - 78,740 שקלים חדשים; )א( 

בקשר לכלי טיס בינוני - 15,750 שקלים חדשים; )ב( 

טיס קטן או בקשר לביצוע פעולות בדק  בקשר לכלי  )ג( 
לפי  השר  שקבע  כפי  מיוחדים  וידע  ציוד  הדורשות 

סעיפים 3 ו–24 - 5,250 שקלים חדשים;

לגבי בעל רישיון הפעלה אווירית -  )4(

המורשה להפעיל כלי טיס להובלת נוסעים או מטען  )א( 
בטיסה בין–לאומית שאינה טיסת שכר לשימוש עצמי, 

המפעיל כלי טיס במספר כמפורט להלן: 

15 כלי טיס לפחות - 104,980 שקלים חדשים;  )1(

פחות מ–15 כלי טיס - 78,740 שקלים חדשים;  )2(

המורשה להפעיל כלי טיס בהפעלה מסחרית שאינה  )ב( 
הפעלה כאמור בפסקת משנה )א( -

אחד  גדול  טיס  כלי  המפעיל  רישיון  בעל  לגבי   )1(
 - לפחות  בינוניים  טיס  כלי  שבעה  או  לפחות, 

26,250 שקלים חדשים;

לגבי בעל רישיון המפעיל פחות משבעה כלי טיס   )2(
בינוניים - 13,120 שקלים חדשים;

 5,250  - בלבד  קטנים  טיס  כלי  להפעיל  המורשה  )ג( 
שקלים חדשים;

                                          
ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1
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הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

צו שניתן מכוח סעיף  לפי  כי בתוקף הסמכות1  מודיע  אני 
מיניתי  התשמ"ו-21985,  המינהליות,  העבירות  לחוק  5)ב( 
הכשרה  שקיבל  ציונה,  נס  עיריית  עובד  מסיקה,  נתנאל  את 
בתקנות  המנויות  המינהליות  העבירות  לעניין  תפקידו  למילוי 
העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(, 

התשס"ז-32007, למפקח בתחום העירייה.

מינוי זה יעמוד בתוקפו עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל 
העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם משניהם.

ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1923(                        שמואל בוקסר

ראש עיריית נס ציונה  
י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  3

הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

צו שניתן מכוח סעיף  לפי  כי בתוקף הסמכות1  מודיע  אני 
את  מיניתי  התשמ"ו-21985,  המינהליות,  העבירות  לחוק  5)ב( 
למילוי  הכשרה  שקיבל  ציונה,  נס  עיריית  עובד  וייסר,  ניצן 
בתקנות  המנויות  המינהליות  העבירות  לעניין  תפקידו 
העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(,  

התשס"ז-32007, למפקח בתחום העירייה.

מינוי זה יעמוד בתוקפו עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל 
העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם משניהם.

ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1923(                        שמואל בוקסר

ראש עיריית נס ציונה  
י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  3

הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

צו שניתן מכוח סעיף  לפי  כי בתוקף הסמכות1  מודיע  אני 
מיניתי  התשמ"ו-21985,  המינהליות,  העבירות  לחוק  5)ב( 
הכשרה  שקיבל  ציונה,  נס  עיריית  עובד  גוסלקר,  אלמוג  את 
בתקנות  המנויות  המינהליות  העבירות  לעניין  תפקידו  למילוי 
העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(,  

התשס"ז-32007, למפקח בתחום העירייה.

מינוי זה יעמוד בתוקפו עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל 
העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם משניהם.

ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1923(                       שמואל בוקסר

ראש עיריית נס ציונה  
י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  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 המשפט המחוזי בירושלים, 
עב"י  בתיקי   ,)2020 בדצמבר   22( בטבת התשפ"א  ז'  ביום  בשבתו 
שני  על  ערעורו  את  לדחות  החליט   ,9131-09-20  ,2088-09-20
חלקיו של עורך דין יעקב הרכבי, רישיון מס' 9705, ולהותיר את 

קביעתו של בית הדין קמא על כנו - 8 שנות השעיה.

תוקף השעייתו מיום ז' בטבת התשפ"א )22 בדצמבר 2020( 
עד יום ג' בטבת התשפ"ט )21 בדצמבר 2028(.

ט' בטבת התשפ"א )24 בדצמבר 2020(
)חמ 3-94(

                                                 אורי אלפרסי
                                 המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין

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

הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

צו שניתן מכוח סעיף  לפי  כי בתוקף הסמכות1  מודיע  אני 
מיניתי  התשמ"ו-21985,  המינהליות,  העבירות  לחוק  5)ב( 
למילוי  הכשרה  שקיבל  ציונה,  נס  עיריית  עובד  הרוש,  שי  את 
בתקנות  המנויות  המינהליות  העבירות  לעניין  תפקידו 
העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(, 

התשס"ז-32007, למפקח בתחום העירייה.

מינוי זה יעמוד בתוקפו עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל 
העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם משניהם.

ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1923(

שמואל בוקסר  
ראש עיריית נס ציונה  

י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  3

הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

אני מודיע כי בתוקף הסמכות1 לפי צו שניתן מכוח סעיף 
את  מיניתי  התשמ"ו-21985,  המינהליות,  העבירות  לחוק  5)ב( 
למילוי  הכשרה  שקיבל  ציונה,  נס  עיריית  עובד  לנקרי,  גל 
בתקנות  המנויות  המינהליות  העבירות  לעניין  תפקידו 
העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(, 

התשס"ז-32007, למפקח בתחום העירייה.

מינוי זה יעמוד בתוקפו עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל 
העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם משניהם.

ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1923(

שמואל בוקסר  
ראש עיריית נס ציונה  

י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  3
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אול דרימס פרוד בע"מ
)ח"פ 51-354133-4(

)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 
תתכנס ביום 23.2.2021, בשעה 08.30, אצל המפרק, רח' יעב"ץ 33, 
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.

גרגורי וייץ, עו"ד, מפרק

סמייל פרוד
)ח"פ 51-374144-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ננמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.2.2021, בשעה 08.30, אצל המפרק, רח' יעב"ץ 33, 
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.

גרגורי וייץ, עו"ד, מפרק

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

הודעה על אסיפה כללית סופית

על  החברה,  תקנון  להוראות  בהתאם  הודעה,  בזה  ניתנת 
אסיפה כללית אחרונה של בעלי המניות בחברה הנ"ל, שתתכנס 
 Pioneer, Crawley בכתובת:    ,14.00 בשעה   ,23.2.2021 ביום 
 Business Quarter, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10

)Tokyo electron Europe ltd. 9 )משרדיQL, England U.K.

יוצג לפני בעלי המניות הדוח הסופי של  במסגרת האסיפה 
המפרק, המפרט כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
יושמעו ביאורים נוספים מאת המפרק ויוחלט כיצד לנהוג במסמכי 

החברה ובמסמכים שהכין המפרק.

אשר דובב, עו"ד, מפרק

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

הודעה על אסיפת נושים סופית

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם להוראות סעיפים 327)4( ו–338 
לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, על אסיפה אחרונה 

הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

צו שניתן מכוח סעיף  לפי  כי בתוקף הסמכות1  מודיע  אני 
את  מיניתי  התשמ"ו-21985,  המינהליות,  העבירות  לחוק  5)ב( 
למילוי  הכשרה  שקיבל  ציונה,  נס  עיריית  עובד  דינר,  תמיר 
בתקנות  המנויות  המינהליות  העבירות  לעניין  תפקידו 
העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(,  

התשס"ז-32007, למפקח בתחום העירייה.

מינוי זה יעמוד בתוקפו עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל 
העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם משניהם.

ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1923(

שמואל בוקסר  
ראש עיריית נס ציונה  

י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  3

הודעה על מינוי מפקח ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

צו שניתן מכוח סעיף  לפי  כי בתוקף הסמכות1  מודיע  אני 
את  מיניתי  התשמ"ו-21985,  המינהליות,  העבירות  לחוק  5)ב( 
למילוי  הכשרה  שקיבל  ציונה,  נס  עיריית  עובד  ישראלי,  שי 
בתקנות  המנויות  המינהליות  העבירות  לעניין  תפקידו 
העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(,  

התשס"ז-32007, למפקח בתחום העירייה.

מינוי זה יעמוד בתוקפו עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל 
העובד לכהן בתפקידו, לפי המוקדם משניהם.

ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1923(

שמואל בוקסר  
ראש עיריית נס ציונה  

י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  3

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הרישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,38742  ,38741  ,38735  ,38734  ,38733  ,38731  ,38725  ,38724 מס'  
38748, 38749, 38750 - ערד, הוצגו ביום כ"ז בתשרי התשפ"א )15 
באוקטובר 2020( למשך שלושים ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר 
התקווה  רח'  הממשלה,  קריית  הדרום,  הסדר  אזור  המקרקעין 
4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים, 

קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע ובעיריית ערד.

כ"ז בתשרי התשפ"א )15 באוקטובר 2020(
רמי דמארי  

פקיד הסדר המקרקעין   
אזור הדרום  
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של הנושים בחברה הנ"ל, שתתכנס ביום 23.2.2021, בשעה 14.30, 
 ,Pioneer, Crawley Business Quarter, Fleming Way :בכתובת
)משרדי   Crawley, West Sussex, RH10 9QL, England U.K.

.)Tokyo electron Europe ltd.

במסגרת האסיפה, יוצג kפני 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

אלקטרו קארין צפון בע"מ
)ח"פ 51-441880-5(

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 

18.1.2021, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

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.

שרבל מארון, דירקטור

ד. כוכב הפקות בע"מ
)ח"פ 51-358816-0(

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 

18.1.2021, בשעה 10.30, ברח' המלאכה 6, לוד.

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.

דוד וייס, דירקטור

וייזן )י.ל.( יבוא שיווק והפצה בע"מ
)ח"פ 51-341046-4(

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 

18.1.2021, בשעה 11.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

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.

יצחק לוינשטין, דירקטור

ש.א. קפיטל נדל"ן בע"מ
)ח"פ 51-456222-2(

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 

18.1.2021, בשעה 11.30, ברח' המלאכה 6, לוד.

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.

אשר שלמה אלבז, דירקטור

שווק - די-אור מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-193934-0(

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 

18.1.2021, בשעה 12.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

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.

שמעון אביתר, דירקטור

אקוואגרו פאנד
)שותפות חוץ מוגבלת 53-023072-1(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 17.8.2020 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף המוגבל בשותפות Hugo Neu Corporation, מס' חברה 
456328797, חדל להיות שותף מוגבל בשותפות לאחר שהעביר 
מלוא  את  המחה  זה  ובכלל  וחובותיו,  זכויותיו  חלקו,  את 
LT- החדש  המוגבל  השותף  לידי  בשותפות  השקעתו  סכום 

נאמנות רשומה בארצות הברית, דלאוור,   ,19 Custody Trust
 Delaware Trust Comany, 251 Little מס' 6999651, שכתובתה

.Falls Drive, Wilminigton, Delaware

ניר בלזר 	
בשם השותף הכללי  
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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(

אצל רייזינגר פרלמוטר, בכתובת: 51472858303/02/202110:00אובליסק הפצות בע"מ
ז'בוטינסקי 35, רמת גן

שהם דוד

בר יהודה מול עמיעד 
בע"מ

במשרדי החברה, ברח' אשל 2, 51492677302/02/202110:00
קיסריה

משה בר יהודה

במשרדי מיתר עורכי דין, בכתובת: 51548826002/02/202117:00אסטרהלינק בע"מ
דרך אבא הלל 16, רמת גן 

ישראל פפר

זיו כוכב אצל זיו כוכב, בכתובת: אשלים 39 51490329307/02/202110:00ז.ד. חדשנות בע"מ

אצל דניאל זולוטובסקי, בכתובת: 51542730003/02/202111:00ריווייר בע"מ
ערער 9, בית שמעון, מודיעין

דניאל 
זולוטובסקי

אצל טל מייק, בכתובת: המנופים 9, 51305543402/02/202116:00טומרז אחזקות בע"מ
בניין ארקשטיין, הרצליה 

טל מייק

אצל עדי נחום, בכתובת: הסורג 1, 51350515601/02/202117:00אריאל טננבאום
קומה 4, ירושלים 

עדי נחום 

אצל רונן פריד, ברח' המדע 8, 51512750423/02/202112:00ארבעת המופלאים בע"מ
רחובות 

ציטרון שמעון 

אצל עמליה פז, בכתובת: מרדכי גור 51400504031/01/202109:00עידן מרינה בע"מ
18, תל אביב

עמליה פז 

שמשון מועלם תעשיות 
אלומיניום לבנין בע"מ

אצל שמשון מועלם, בכתובת: השר 51279114631/01/202110:00
שפירא משה 1, ראשון לציון 

שמשון מועלם 

שר מאנאג' טכנולוגיות 
עדכון נתונים בע"מ

אצל מגלין נריאל, בכתובת: 51333279131/01/202110:00
אנטוקולסקי 8, תל אביב 

מגלין נריאל 

אצל מרדכי דייג יוסף, בכתובת: 51310235031/01/202110:00שידרוג עשר בע"מ
סורקה משה 33, חיפה 

מרדכי דייג יוסף 

ע.מ. יבוא ושיווק נעליים 
כחול לבן בע"מ

אצל שגיא כהן מרדכי, בכתובת: 51451454631/01/202110:00
המרד 29, תל אביב

שגיא כהן 
מרדכי 

אצל טל מייק, בכתובת: המנופים 9, 51304457802/02/202116:00וובגו בע"מ
בניין אקרשטיין, הרצליה

טל מייק

אצל משה נעים, בכתובת: שפירא 51304376031/01/202110:00עידן - אופיר בע"מ
581, אופקים

משה נעים

אצל זועבי טארק עובייד, בכתובת: 51375863131/01/202110:00ניקסט רובי בע"מ
סיון 1, פרץ הגליל

זועבי טארק 
עובייד

משקאות אורי משיח 
בע"מ

אצל משיח אורי, בכתובת: העלייה 51310831631/01/202110:00
42, תל אביב

משיח אורי

שי - א.ש.ל חברה 
למסחר והשקעות בע"מ

ישראלי אייל אצל ישראלי אייל, בכתובת: ינוב 51199394131/01/202110:0044

אצל חיים אליהו, בכתובת: 51234122331/01/202110:00קומפאיטל 1996 בע"מ
הפועלים 6, באר שבע

חיים אליהו 

רד רוז דנים יבוא, ייצור 
ושיווק אופנה בע"מ

אצל אדיבי מוטי, בכתובת: בן נון 51399056431/01/202110:00
יוחאי 4, חולון

אדיבי מוטי

אצל דליה קמרון, בכתובת: הנחשול 51075553107/02/202110:00תילם בע"מ
36, ראשון לציון 

קמרון דליה

אורון שירותים רפואיים 
בע"מ

אצל אורון דן, בכתובת: מלכי צדק 51338718301/02/202110:00
25, רמת גן 

אורון דן 
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

סילבר ליין מחשבים 
בע"מ

אצל דורון, טיקוצקי, קונטור, גוטמן, 51234089431/01/202112:00
נס, עמית, גרוס עורכי דין ונוטריון, 

בכתובת: מצדה 7 , בני ברק 

אפרת חממי 

אצל פטריק בן זמרה, בכתובת: 51499903624/02/202110:00גרלים נדל"ן בע"מ
שדרות רוטשילד 3, תל אביב 

פטריק בן זמרה

ג'י.בי. שירותים טכניים 
והשקעות בע"מ

אצל יעקב בינצר, בכתובת: בילו 6, 51368217901/02/202110:00
תל אביב

יעקב בינצר

אצל רון הדרף בכתובת: מונטפיורי 51551183022/02/202110:00ממו רכבי יוקרה בע"מ
46, תל אביב

בר ממו

א.א. ספרן יעוץ וניהול 
בע"מ

אצל ספרן אמנוןף בכתובת: הקרן 51328727601/02/202110:00
הקיימת 3, הרצליה

ספרן אמנון

אצל מני אלעני, בכתובת: דרך 51114363831/01/202114:00ארץ הפלאות בע"מ
מנחם בגין 156, תל אביב 

אלעני מני

ליעות גידולים השקעות 
ופיתוח בע"מ

ישראלי אייל אצל ישראלי אייל, במושב ינוב 51259104102/02/202110:00

י.פ. כספי שיווק והפצה 
בע"מ

ישראלי אייל אצל ישראלי אייל, במושב ינוב 51378247402/02/202110:00

גלילות קפיטל 
אינווסטמנטס ג'י.פי. 

בע"מ

במשרד תדמור לוי ושות', בכתובת: 51456276831/01/202111:00
דרך מנחם בגין 132, מגדלי עזריאלי, 

תל אביב

אופיר נווה

א.י. תעשיות טרקטורים 
בע"מ

אצל סופר אורן, בכתובת: בית יצחק 51377424002/02/202110:00
- שער חפר

סופר אורן

אצל אברהם אוענקין, בכתובת: 51242365802/02/202110:00א.ק.מ. סיגנון בע"מ
מיכאל אנגלו 41, תל אביב 

אברהם אועקנין

מ.ג.ע. מערכות 
אינסטלציה בע"מ

אצל פלח פנחס, בכתובת: חלוצי 51177517302/02/202110:00
התעשייה 5, אלפי מנשה 

פלח פנחס 
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