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אצילת סמכויות
לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 71 לחוק שירות המדינה )משמעת(, 
התשכ"ג-11963 )להלן - החוק(, ובהמלצת ועדת שירות המדינה 
בהחלטתה מס' 291, מיום ט"ו בכסלו התשס"א )12 בדצמבר 2000(, 
אני אוצל למנהל בתי הדין הרבניים את סמכויותיי לפי סעיף 31 

וסעיף 48 לחוק, וזאת לגבי עובדי הנהלת בתי הדין הרבניים בלבד 

כ' בסיוון התשפ"ב )19 ביוני 2022(
)חמ 3-67-ה1(

נפתלי בנט  
ראש הממשלה   

ממלא מקום השר לשירותי דת  
ס"ח התשכ"ג, עמ' 50   1

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, אני מודיעה על כוונתי לתת צו  
הרחבה לפי סעיף 25 לחוק, המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי 
הכללי שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7030/2022, מיום 
י"א באייר התשפ"ב )12 במאי 2022(, בין ממשלת ישראל, מרכז 
המועצות  מרכז  הגדולות,  הערים  שלוש  המקומי,  השלטון 
כללית,  בריאות  שירותי  הדסה,  מדיצינית  הסתדרות  האזוריות, 
המוסד לביטוח לאומי, הסוכנות היהודית לארץ ישראל בשמה 
לישראל  הקיימת  הקרן  העולמית,  הציונית  ההסתדרות  ובשם 
ואיגוד  החדשה  הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  היסוד  וקרן 
חדש  שכר  מבנה  יצירת  ושעניינו  הסוציאליים,  העובדים 
לעובדים סוציאליים שיחול על עובדים סוציאליים שמועסקים 
על ידי נותני שירותים, לפי התקשרויות של המדינה, ותפקידם 
משרדי  של  במכרזים  כמפורט  נדרש  סוציאליים  כעובדים 

הממשלה 

י"ט בתמוז התשפ"ב )18 ביולי 2022(
)חמ 3-107-ה2(

אורנה ברביבאי  
שרת הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשל"ה, עמ' 223; י"פ התשע"ז, עמ' 1312;   1 

התשפ"ב, עמ' 1738   

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לתת  כוונתי  על  מודיעה  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ז-11957 
הקיבוצי  ההסכם  תחולת  את  המרחיב  לחוק,   25 סעיף  לפי  צו 
הכללי שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7027/2022, מיום 
הארגונים  נשיאות  בין   )2022 ביוני   26( התשפ"ב  בסיוון  כ"ז 
העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ושעניינו 

עדכון תעריף דמי ההבראה במגזר הפרטי 

כ"ב בתמוז התשפ"ב )21 ביולי 2022(
)חמ 3-107-ה2(

אורנה ברביבאי  
שרת הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשל"ה, עמ' 223; י"פ התשע"ז, עמ'   1 

1312; התשפ"ב, עמ' 1738   

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
הארצי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
 25( התשפ"ב  בתמוז  כ"ו  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
עיכוב  את  לבטל  החליט   ,017/2022 בד"א  בתיק   ,)2022 ביולי 
 ,41708 מס'  רישיון  גרייב,  נדים  דין  לעורך  שניתן  הביצוע 
ולהפעיל לאלתר את גזר הדין שניתן בתיק בד"מ 28/20, עונש 
של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושים 

ימים 

תוקף ההשעיה מיום כ"ו בתמוז התשפ"ב )25 ביולי 2022(, 
עד יום כ"ז באב התשפ"ב )24 באוגוסט 2022( 

כ"ו בתמוז התשפ"ב )25 ביולי 2022(
)חמ 3-94(

                                                אורי אלפרסי
                                 המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין

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

הודעה על הסמכת פקחי אכיפה סביבתית והסמכה 
למסור הודעות תשלום קנס

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008, ולפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח 

משולב[, התשמ"ב-1982

לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  בזה  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
בסיוון  ז'  ביום  הסמכתי  החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12008 
התשפ"א )18 במאי 2021( את ג'לאל עלי ושרון באומגרטן, לאחר 
שקיבלו הכשרה מתאימה לכך כדין, לפקחים לשם ביצוע פיקוח 
המקומיות:  הרשויות  בתחום  הסביבה  איכות  בתחום  ואכיפה 
המועצה  נחף,  המקומית  המועצה  בענה,  המקומית  המועצה 
אל–כרום  מג'ד  המקומית  והמועצה  אל–אסד  דיר  המקומית 
)להלן - המועצות(, ואני מקנה להם את כל הסמכויות כמפורט 
המפורטים  הסביבה  חיקוקי  על  פיקוח  לצורך  החוק  בהוראות 
בפרטים 8, 9, 16, 18 ו–19 לתוספת לחוק )להלן - חיקוק סביבה(, 

בתחום המועצות 

הדין  סדר  לחוק  228)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כן,  כמו 
את  מסמיך  אני  התשמ"ב-21982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי 
הפקחים האמורים למסור הודעות תשלום קנס לעניין עבירות 

על חיקוקי סביבה שנקבעו כעבירות קנס 

שבו  למועד  עד  או  לביטולה  עד  זו  הסמכה  של  תוקפה 
יחדלו העובדים לכהן בתפקידם, לפי המוקדם שבהם 

ז' בסיוון התשפ"א )18 במאי 2021(
)חמ 3-4029(

                                               משה קונינסקי
                                     יושב ראש מועצת איגוד ערים אשכול

                                            רשויות בית הכרם הגלילי
ס"ח התשס"ח, עמ' 531   1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500   2
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הודעה לפי חוק העמותות
הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות

העמותות,  לחוק   59 סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי כעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה 
זו יימחק שם העמותה שלהלן מפנקס העמותות, זולת אם יינתן 

טעם שלא לעשות כן והעמותה תחוסל:

שם העמותהמס' עמותה

התנועה לתקינות והגינות בישראל 580695674
)ע"ר(

כ"ה בתמוז התשפ"ב )24 ביולי 2022(

     שולי אבני-שוהם
      רשמת העמותות

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודות שיתופיות

פולג  מי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   17 3 2022 וביום  הואיל   )1(
- אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 57-005675-4, 
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 10287, התשפ"ב, עמ' 4442, 
בזה  ניתנת   ,26 6 2022 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל 
הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות 

ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד 
מעבדות  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   10 6 2021 וביום  הואיל   )2(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - המדבר 
 ,9690 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004950-2
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,6905 עמ'  התשפ"א, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26 6 2022
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד 
גידולי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   10 10 2021 וביום  הואיל   )3(
שדה כלנית - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 
 ,9915 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004087-3
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,454 עמ'  התשפ"ב, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,26 6 2022
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד 
עמק  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   23 8 2021 וביום  הואיל   )4(
שיתופית  חקלאית  אגודה  המשותף,  החנוך  בית  החולה 
בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-001368-0 אגודה  מס'  בע"מ, 
והפירוק  והואיל   ,10721 עמ'  התשפ"א,   ,9850 הפרסומים 
הנ"ל הושלם ביום 2022 6 26, ניתנת בזה הודעה כי רישום 
האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה 

חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד 
תנובה  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   2 10 1989 וביום  הואיל   )5(
תוצרת  לשווק  מרכזית  שיתופית  חקלאית  אגודה  אקספורט 
 ,57-000270-9 אגודה  מס'  בע"מ,  העבריים  העובדים  משקי 
וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 3704, התש"ן, עמ' 38, והואיל 
כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,6 7 2022 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק 
ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק  האגודה  רישום 

שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד 

ח' בתמוז התשפ"ב )6 ביולי 2022(

טלי ארפי-כהן  
                                      עוזרת רשמת האגודות השיתופיות

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,    1
שהודעה  רח/233,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2260, התשל"ז, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,15 עמ' 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי  רחובות, 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943,  בילקוט 
הפרסומים 2472, התשל"ט, עמ' 29, תהיה לקניינה הגמור 
זו  הודעה  פרסום  מיום  רחובות  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3704, ח"ח 439, בשטח   
של 18 מ"ר; הייעוד: דרך 

י"ג בתמוז התשפ"ב )12 ביולי 2022(
)חמ 3-4(

                                                     רחמים מלול
                                             יושב ראש הוועדה המקומית

                                                 לתכנון ולבנייה רחובות
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,    1
שהודעה  רח/400,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2752, התשמ"א, 
עמ' 2992, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי  רחובות, 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, בילקוט 
הפרסומים 8896, התש"ף, עמ' 6350, תהיה לקניינה הגמור 
זו  הודעה  פרסום  מיום  רחובות  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3700, ח"ח 321, בשטח   
של 136 מ"ר; הייעוד: דרך 

י"ג בתמוז התשפ"ב )12 ביולי 2022(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
                                              יושב ראש הוועדה המקומית

                                                  לתכנון ולבנייה רחובות
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2



ילקוט הפרסומים 10687, כ"ז בתמוז התשפ"ב, 2022 7 26  10196

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,    1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' רח/10/2001/ג, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4015, התשנ"ב, 
עמ' 3493, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי  רחובות, 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, בילקוט 
הפרסומים 4285, התשנ"ה, עמ' 2185, תהיה לקניינה הגמור 
זו  הודעה  פרסום  מיום  רחובות  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

 164 חלקה   ,3769 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
בשלמות )לשעבר גוש 3767, ח"ח 21(; הייעוד: שצ"פ 

י"ג בתמוז התשפ"ב )12 ביולי 2022(
)חמ 3-4(

                                                     רחמים מלול
                                             יושב ראש הוועדה המקומית

                                                 לתכנון ולבנייה רחובות
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי ברחובות

הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

כץ בלה 21/05/2022 כץ חנוך 1380464/1

פרוכמן סבטלנה 13/01/2022 נמירובסקי 
לאוניד

1380500/1

פרוכמן סבטלנה 13/04/2022 נמירובסקי אלה 1380509/1

פרידמן דורה 
)דובריש(

01/07/2022 פרידמן יבגני 
)מרדכי שמואל(

1381017/1

קנאפו מרטין 
שמעון

24/05/2022 קנאפו מכלוף 
מרק

1381249/1

פוני אורן 28/01/2020 פוני ארמנד 1381819/1

כ"ו בתמוז התשפ"ב )25 ביולי 2022(

                                                    משה מור, המזכיר הראשי

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
 והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' 414-0521195, 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/מק/16/8/450, 
מצהירה   ,10505 עמ'  התשע"ח,   ,7905 הפרסומים  בילקוט 
זכות  כי  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה 
 ,8355 הפרסומים  בילקוט   ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
התשע"ט, עמ' 13156, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית רחובות מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

 ;958 ח"ח   ,3703 כגוש  המזוהה  ברחובות,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: דרך 

י"ג בתמוז התשפ"ב )12 ביולי 2022(
)חמ 3-4(

רחמים מלול  
                                              יושב ראש הוועדה המקומית

                                                  לתכנון ולבנייה רחובות
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,    1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' רח/1/30, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1375, התשכ"ז, 
עמ' 1805, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי  רחובות, 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,3684 עמ'  התשפ"ב,   ,10213 הפרסומים 
זו  הודעה  פרסום  מיום  רחובות  של  והמוחלט  הגמור 

ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3648, ח"ח 135, בשטח   
של 25 מ"ר; הייעוד: דרך 

י"ג בתמוז התשפ"ב )12 ביולי 2022(
)חמ 3-4(

                                                     רחמים מלול
                                            יושב ראש הוועדה המקומית

                                                לתכנון ולבנייה רחובות
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2022 6 22, התקבלה החלטה 
יצחק  מרח'  הויזמן,  איתן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

טוניק 18, ירושלים, 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 

איתן הויזמן, מפרק

חלקה 500 בגוש 6045 בע"מ
)ח"פ 51-032281-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית

החברות  לחוק  342לח  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התשנ"ט-1999 )להלן - החוק(, כי אסיפה כללית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2022 9 15, בשעה 00 19, אצל משפחת לצטר, רח' יוני 

נתניהו 14, גבעת שמואל 

הנאמן  של  מסכם  דוח  הצגת  האסיפה:  של  יומה  סדר  על 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה והחלטה 
כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק ובמסמכי 

הנאמן לאחר חיסול החברה 

רוחמה לצטר, נאמנת

מרום משימות בע"מ
)ח"פ 51-358157-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרקת,  אצל   ,9 00 בשעה   ,8 9 2022 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אזור,   ,23 שוחט  מניה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

לירז גונן-אללוף, מפרקת

מ.ש. זקן הובלות ובניה בע"מ
)ח"פ 51-205943-7(

)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 
מניה  המפרקת, רח'  אצל   ,9 00 בשעה   ,8 9 2022 ביום  תתכנס 
שוחט 23, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

לירז גונן-אללוף, מפרקת

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

נילי א.ג.י.ר נכסים והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-252836-5(

)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 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של 
התקבלה   ,7 11 2021 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
5250600, למפרק  14, רמת גן  אמיר עמר, מרח' דרך אבא הלל 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,4 9 2022 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

אמיר עמר, עו"ד, מפרק

א.ו.ל. טכנולוגיות אוורור בע"מ
)ח"פ 51-274716-3(

)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 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2022 7 14, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ששון לוי, מרח' שד' 

רוטשילד 3, תל–אביב-יפו 6688106, 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 

ששון לוי, עו"ד, מפרק

א.פ.ה. טק בע"מ
)ח"פ 51-273106-8(

)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 
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פוקוס אלגרו יבואני בדים בע"מ
)ח"פ 51-270788-6(

)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 
מניה  המפרקת, רח'  אצל   ,9 00 בשעה   ,8 9 2022 ביום  תתכנס 
שוחט 23, אזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

לירז גונן-אללוף, מפרקת

א.ד.מ. שווק מותגים בע"מ
)ח"פ 51-521285-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
00 10, אצל המפרק, רח'  2022 9 11, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
העצמאות 73, קריית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

שלום סיבוני, מפרק

קלין מ.ב בע"מ
)ח"פ 51-378384-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
00 10, אצל המפרק, רח'  2022 9 11, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,23 כוכבא  בר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

מרדכי בר–לב, עו"ד, מפרק

מרום סולאר פרויקטים 2 ינון
)ש"מ 55-023824-0(

הודעה בדבר העברת זכויות שותף כללי

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 3 7 2022 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
מהשותפות  יצא  הנ"ל,  בשותפות  כללי  שותף  החלפת  במסגרת 
ובמקומו   ,51-291503-4 ח"פ  בע"מ,  גנדיר  הקיים:  הכללי  השותף 
ח"פ בע"מ,  )ניהול(  אינטרנשיונל  מרום  אמ אי  לשותפות   נכנס 

51-661141-5, כשותף כללי חדש 

ניר שושני, עו"ד  
בא כוח השותפות  

גבעות סולאר
)ש"מ 55-023646-7(

הודעה בדבר העברת זכויות שותף כללי

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,3 7 2022 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
במסגרת החלפת שותף כללי בשותפות הנ"ל, יצא מהשותפות 
מתחדשת(  אנרגיה  )פתרונות  אר אי אס  הקיים  הכללי  השותף 
בע"מ, ח"פ 51-417816-9, ובמקומו נכנס לשותפות אמ אי מרום 
כללי  כשותף   ,51-661141-5 ח"פ  בע"מ,  )ניהול(  אינטרנשיונל 

חדש 

ניר שושני, עו"ד  
בא כוח השותפות  

מרום סולאר פרויקטים 1
)ש"מ 55-023816-6(

הודעה בדבר העברת זכויות שותף כללי

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,3 7 2022 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
במסגרת החלפת שותף כללי בשותפות הנ"ל, יצא מהשותפות 
השותף הכללי הקיים גנדיר בע"מ, ח"פ 51-291503-4, ובמקומו 
ח"פ  בע"מ,  )ניהול(  אינטרנשיונל  מרום  אמ אי  לשותפות  נכנס 

51-661141-5, כשותף כללי חדש 

ניר שושני, עו"ד  
בא כוח השותפות  

קרני דימונה 1
)ש"מ 55-023646-7(

הודעה בדבר העברת זכויות שותף כללי

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,3 7 2022 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
במסגרת החלפת שותף כללי בשותפות הנ"ל, יצא מהשותפות 
מתחדשת(  אנרגיה  )פתרונות  אר אי אס  הקיים  הכללי  השותף 
בע"מ, ח"פ 51-417816-9, ובמקומו נכנס לשותפות אמ אי מרום 
כללי  כשותף   ,51-661141-5 ח"פ  בע"מ,  )ניהול(  אינטרנשיונל 

חדש 

                ניר שושני, עו"ד
               בא כוח השותפות

מרום סולאר פרויקטים 10 נוב
)ש"מ 55-026427-9(

הודעה בדבר העברת זכויות שותף כללי ושותפים מוגבלים

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,3 7 2022 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
במסגרת החלפת שותף כללי בשותפות הנ"ל, יצא מהשותפות 
השותף הכללי הקיים גנדיר בע"מ, ח"פ 51-291503-4, ובמקומו 
)ניהול( בע"מ, ח"פ  נכנס לשותפות: אמ אי מרום אינטרנשיונל 

51-661141-5, כשותף כללי חדש 

                ניר שושני, עו"ד
               בא כוח השותפות
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מרום סולאר פרויקטים 9 נחשונים
)ש"מ 55-026221-6(

הודעה בדבר העברת זכויות שותף כללי

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,3 7 2022 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
במסגרת החלפת שותף כללי בשותפות הנ"ל, יצא מהשותפות 
השותף הכללי הקיים בשותפות גנדיר בע"מ, ח"פ 51-291503-4, 
 ובמקומו נכנס לשותפות אמ אי מרום אינטרנשיונל )ניהול( בע"מ, 

ח"פ 51-661141-5 כשותף כללי חדש 

                ניר שושני, עו"ד
               בא כוח השותפות

מרום סולאר פרויקטים 8 ערד
)ש"מ 55-026241-4(

הודעה בדבר העברת זכויות שותף כללי

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,3 7 2022 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
במסגרת החלפת שותף כללי בשותפות הנ"ל, יצא מהשותפות 
השותף הכללי הקיים גנדיר בע"מ, ח"פ 51-291503-4, ובמקומו 
בע"מ,  )ניהול(  אינטרנשיונל  מרום  אמ אי  לשותפות   נכנס 

ח"פ 51-661141-5 כשותף כללי חדש 

ניר שושני, עו"ד  
בא כוח השותפות  

מרום סולאר פרויקטים 7 בית אלפא
)ש"מ 55-026219-0(

הודעה בדבר העברת זכויות שותף כללי

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,3 7 2022 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
במסגרת החלפת שותף כללי בשותפות הנ"ל, יצא מהשותפות 
השותף הכללי הקיים גנדיר בע"מ, ח"פ 51-291503-4, ובמקומו 

בע"מ,  )ניהול(  אינטרנשיונל  מרום  אמ אי  לשותפות:   נכנס 
ח"פ 51-661141-5, כשותף כללי חדש 

ניר שושני, עו"ד  
בא כוח השותפות  

מרום סולאר פרויקטים 4 ספיר
)ש"מ 55-023867-9(

הודעה בדבר העברת זכויות שותף כללי ושותפים מוגבלים

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,3 7 2022 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
מהשותפות  יצא  הנ"ל,  בשותפות  כללי  שותף  החלפת  במסגרת 
מתחדשת(  אנרגיה  )פתרונות  אר אי אס  הקיים  הכללי  השותף 
בע"מ, ח"פ 51-417816-9 ובמקומו נכנס לשותפות אמ אי מרום 
כללי  כשותף   ,51-661141-5 ח"פ  בע"מ,  )ניהול(  אינטרנשיונל 
חדש; יצאו השותפים המוגבלים הקיימים בשותפות: מ  שיאת בע"מ, 
ח"פ 51-435497-6 )9% 49(, ו–י מ  פרוסיד בע"מ, ח"פ 400434-0-

ח"פ  בע"מ,  סולאר  מרום  לשותפות:  נכנס  ובמקומם   )49 9%(  51
51-626851-1 )100%(, כשותף מוגבל חדש 

ניר שושני, עו"ד  
בא כוח השותפות  

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי

בבית המשפט המחוזי מרכז, בתיק פש"ר 18241-04-16 

בעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: אריאל שור 

שם הנאמן: עו"ד דורון סטריקובסקי 

המשפט  בית  להחלטת  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
18241-04- פש"ר  תיק  במסגרת   ,15 6 2022 מיום  מרכז  המחוזי 

16, מבצע הנאמן חלוקת דיבידנד סופי לנושי החייב שבנדון 

    דורון סטריקובסקי, עו"ד, נאמן

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(

נירטל - ערוצי תקשורת 
בע"מ

אצל מנהל החברה בטאט שמעון 51166752913/09/202210:00
בכתובת תאנה 18 ב אורה

בטאט שמעון

אצל מנהל החברה ענבי נילי 51320635913/09/202210:00ס ג נ י ם השקעות בע"מ
בכתובת החרוב 1מושב חניאל 

ענבי נילי 

אצל מנהל החברה נוילנד צבי 51464708013/09/202210:00סנס ביונד בע"מ
דניאל בכתובת חבצלת השרון 14/2 

כפר סבא

נוילנד צבי 
דניאל
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ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

נויה יצחק נדל"ן ונכסים 
בע"מ

אצל מנהל החברה יצחק פור נויה 51623983713/09/202210:00
בכתובת גביר אלמוני 50/17 תל 

אביב

יצחק פור נויה

מגה סטאר  טריידינג 
בע"מ

אצל עו"ד רונן גפני בכתובת הנמל 51357623118/09/202210:00
33 חיפה

רונן גפני

במשרדי הנאמן בכתובת שלמה בן 51351739106/09/202210:00קארמה קפה בע"מ
יוסף 18 תל אביב

 שלמה בן יוסף




