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החלטה בדבר מינוי ועדות משנה לוועדת הבחירות 
המרכזית לכנסת העשרים ואחת, הרכבן ותפקידיהן

לפי תקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג-1973

לכנסת,  הבחירות  לתקנות   2 תקנה  לפי  סמכותה  בתוקף 
הבחירות  ועדת  החליטה  התקנות(,   - )להלן  התשל"ג-11973 
באב  כ"ח  ביום  המרכזית(,  הוועדה   - )להלן  לכנסת  המרכזית 
התשע"ה )13 באוגוסט 2015(, על מינוין של ועדות משנה קבועות, 

הרכבן המספרי והסיעתי והגדרת תפקידיהן, כמפורט להלן:

ועדות המשנה, שמותיהן והרכבן

אלה ועדות המשנה הקבועות והרכבן:    .1

משישה  המורכבת  כספים,  לענייני  משנה  ועדת   )1(
חברים, לפי ההרכב הסיעתי כמפורט להלן: 

בראשות  הציוני  המחנה  סיעת  מטעם  חבר  )א( 
יצחק הרצוג וציפי לבני )להלן - סיעת המחנה 

הציוני( - יושב ראש;

תנועה   - הליכוד  סיעת  מטעם  חברים  שני  )ב( 
לאומית ליברלית )להלן - סיעת הליכוד(; 

יאיר  בראשות  עתיד  יש  סיעת  מטעם  חבר  )ג( 
לפיד )להלן - סיעת  יש עתיד(;

חבר מטעם סיעת כולנו בראשות משה כחלון  )ד( 
)להלן - סיעת כולנו(;

חבר מטעם סיעת הרשימה המשותפת )חד"ש,  )ה( 
הרשימה  סיעת   - )להלן  תע"ל(  בל"ד,  רע"מ, 

המשותפת(;

משישה  המורכבת  חקיקה,  לענייני  משנה  ועדת   )2(
חברים, לפי ההרכב הסיעתי כמפורט להלן:

חבר מטעם סיעת כולנו - יושב ראש; )א( 

חבר מטעם סיעת הליכוד; )ב( 

חבר מטעם סיעת המחנה הציוני; )ג( 

חבר מטעם סיעת הרשימה המשותפת; )ד( 

חבר מטעם סיעת ישראל ביתנו; )ה( 

בראשות  היהודי  הבית  סיעת  מטעם  חבר  )ו( 
נפתלי בנט )להלן - סיעת הבית היהודי(; 

בוחרים,  והיסעי  קלפיות  למיקום  משנה  ועדת   )3(
הסיעתי  ההרכב  לפי  חברים,  משישה  המורכבת 

כמפורט להלן:

חבר מטעם סיעת יש עתיד - יושב ראש; )א( 

שני חברים מטעם סיעת הליכוד; )ב( 

חבר מטעם סיעת המחנה הציוני; )ג( 

והשבת  התורה  יהדות  סיעת  מטעם  חבר  )ד( 
אגודת ישראל - דגל התורה; 

חבר מטעם סיעת ישראל ביתנו;  )ה( 

ועדת משנה להצבעות מיוחדות, המורכבת משישה   )4(
חברים, לפי ההרכב הסיעתי כמפורט להלן:

___________
1  ק"ת התשל"ג, עמ' 1978.

חבר מטעם סיעת הליכוד - יושב ראש; )א( 

חבר נוסף מטעם סיעת הליכוד; )ב( 

שני חברים מטעם סיעת המחנה הציוני;  )ג( 

חבר מטעם סיעת יש עתיד; )ד( 

חבר מטעם סיעת ש"ס - התאחדות הספרדים  )ה( 
שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף 

זצ"ל )להלן - סיעת ש"ס(;

ועדת משנה להדרכה, המורכבת משישה חברים,   )5(
לפי ההרכב הסיעתי כמפורט להלן:

 - המשותפת  הרשימה  סיעת  מטעם  חבר  )א( 
יושב ראש;

חבר מטעם סיעת הליכוד; )ב( 

חבר מטעם סיעת המחנה הציוני; )ג( 

חבר מטעם סיעת ש"ס; )ד( 

חבר מטעם סיעת מרצ - השמאל של ישראל; )ה( 

חבר מטעם סיעת הבית היהודי. )ו( 

תחום הסמכויות של ועדות משנה

ועדת משנה תדון בנושאים שמסרה לטיפולה  מליאת  2.    )א( 
הוועדה המרכזית )להלן  -  המליאה( או היושב ראש 

והסגנים, בהתאם למפורט בהגדרת תפקידיה.

בכל אחד מן המקרים שלהלן תביא ועדת משנה את  )ב( 
של  להחלטתם  והמלצותיה  הצעותיה  מסקנותיה, 

היושב ראש והסגנים או של המליאה, לפי העניין:

הנושא מחייב את החלטתה של המליאה או   )1(
את החלטתם של היושב ראש והסגנים; 

החליטו  והסגנים,  ראש  היושב  או  המליאה   )2(
על כך, דרך כלל או במקרה מסוים;

ועדת המשנה החליטה על כך.   )3(

דיון טרומי לפני נשיאות הוועדה

להחליט  רשאים  וסגניו  המרכזית  הוועדה  ראש  יושב   .3
ועדת  של  ההמלצות  או  ההצעות  המסקנות,  אם 
הבאתן  דרך  לגבי  ואשר  למליאה,  המיועדות  משנה, 
או  זו  בהחלטה  מפורשת  הוראה  אין  המליאה  לפני 
הבאתן  טרם  ידיהם,  על  תחילה  יידונו  אחר,  בחיקוק 
לפני המליאה, ורשאי היושב ראש לשתף בדיון הטרומי 

האמור את יושב ראש ועדת המשנה או את מליאתה.

שלא  והחלטות  משנה  ועדת  של  ראש  יושב  של  מקומו  מילוי 
בישיבת הוועדה

להשתתף  משנה  ועדת  של  ראש  מיושב  נבצר  4.   )א( 
בישיבה, הוא יִקְַּבע מי מחברי ועדת המשנה ימלא 

את מקומו.

ועדת משנה רשאית לקבל החלטה שלא בישיבתה,  )ב( 
המרכזית  הבחירות  ועדת  מליאת  החלטת  לפי 
שלא  )החלטות  הוועדה  של  עבודתה  סדרי  בדבר 
בכסלו  י"ג  ביום  שהתקבלה  הוועדה(2  בישיבת 

___________
2  י"פ התשע"ד, עמ' 1523.
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התשע"ג )27 בנובמבר 2012( או כל החלטה אחרת 
שתבוא במקומה.  

תפקידיהן של ועדות משנה

התפקידים של ועדות משנה ודרכי פעולתן הם כלהלן:  .5

ועדת משנה לענייני כספים -    )1(

התקציב  הכנת  על  מופקדת  המשנה  ועדת  )א( 
של ועדות הבחירות;

בקשר  המשנה  ועדת  של  הפעולה  דרך  )ב( 
לתקציב היא כמפורט להלן: 

ועדת המשנה תגבש את הצעת התקציב   )1(
של ועדות הבחירות, לפי הצעה מפורטת 
הפועל  המקצועי  המטה  לפניה  שיביא 
בדיקת  תוך  המרכזית,  הוועדה  ליד 
לרבות  ההצעה,  של  המשנה  סעיפי 
המקבילה  ההוצאה  של  השוואתה 
בשנים קודמות, אם היתה כזאת, ובחינת 

הצרכים בשנת התקציב הנכנסת;

ועדת המשנה תגיש את הצעת התקציב   )2(
שיביאוה  כדי  ולסגניו  ראש  ליושב 
ההצעה,  אישור  לשם  המליאה,  לפני 
לוועדת  ההצעה  של  להגשתה  עובר 
 134 סעיף  לפי   הכנסת  של  הכספים 
]נוסח משולב[,  לכנסת  לחוק הבחירות 

התשכ"ט-31969 )להלן  -  החוק(;

ועדת המשנה מופקדת על קביעת תנאי שכרם  )ג( 
של עובדי הוועדה, וזאת בכפוף לכל דין; 

ועדת משנה לענייני חקיקה -    )2(

לתיקון  ההצעות  את  תבחן  המשנה  ועדת  )א( 
החוק או התקנות שהעבירו לעיונה המליאה, 
או  ממלכתי  תפקיד  נושא  הוועדה,  חבר 
הוועדה  ליד  הפועל  המקצועי  המטה 
המרכזית ותגיש את המלצותיה ליושב ראש 
הוועדה המרכזית וסגניו, שיגישוה למליאה;

המליאה  אשר  החוק  של  לתיקונו  הצעה  )ב( 
סמכה את ידה עליה, יכול שתעביר הוועדה 
הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה  לוועדת 
מטעם  חוק  כהצעת  לכנסת  הוגשה  לא  אם 
חבר הכנסת בדרכים הקבועות לכך בתקנון 

הכנסת;

הצעה לתיקון התקנות אשר המליאה סמכה  )ג( 
את ידה עליה, יעביר היושב ראש לידי שר 

הפנים; 

לפי  הפנים,  שר  בידי  תקנות  להתקין  הצעה  )ד( 
סעיף 145)א( לחוק, תוגש למליאה לשם קבלת 
שתידון  אחרי  המלצתה,  מתן  או  הסכמתה 
בפסקת  כאמור  טרומי  בדיון  המשנה  בוועדת 

משנה )א( ואחרי שמסקנותיה של ועדת המשנה 
יועברו לידי היושב ראש והסגנים; 

ועדת משנה למיקום קלפיות והיסעי בוחרים -  )3(

בעניין מיקום קלפיות - ועדת המשנה תבחן  )א( 
ומקומות  קלפי  אזורי  בדבר  ההצעה  את 
סעיף  לפי  לוועדה  מגיש  הפנים  ששר  קלפי 
13 לחוק, ותעביר את הערותיה ליושב ראש 
והסגנים שיביאו את הנושא לפני המליאה; 
החלטת המליאה תימסר על ידי היושב ראש 

לשר הפנים;

בעניין היסעי בוחרים -  )ב( 

בוחרים  בהסעת  תטפל  המשנה  ועדת   )1(
כאמור בסעיף 18 לחוק מימון מפלגות, 

התשל"ג-41973;

בפסקת  האמור  בכלליות  לפגוע  בלי   )2(
המרחק  את  הוועדה  תציע   )1( משנה 
אמצעי  ואת  נסיעה  בכרטיס  המזכה 

ההסעה שייקבעו;

הצעותיה וסיכומיה של ועדת המשנה   )3(
כאמור  המליאה  אישור  את  טעונים 

בסעיף 18 לחוק האמור;

לפי  המתמנית  מיוחדות  להצבעות  משנה  ועדת   )4(
תקנה 104ב לתקנות תטפל לקראת הבחירות, בכל 
68א  סעיפים  לפי  בהצבעה  הכרוכים  הנושאים 
ו–68ב לחוק ופרקים ט' עד י4 לחוק, ותפעל בשעת 
הבחירות בעניין קבלת הקולות, בדיקתם וספירתם 

לפי  התקנות;  

ועדת משנה להדרכה -  )5(

של  הדרכתם  על  מופקדת  המשנה  ועדת  )א( 
בעלי התפקידים בקלפיות שתקבע;

בלי לגרוע מהאמור בפסקת משנה )א( תיזום  )ב( 
הדרכה  כנסי  בחירות  בשנת  המשנה  ועדת 
של בעלי התפקידים האמורים בפסקת משנה 
חוברת  ותערוך  הבחירות  אזורי  בכל  )א( 

הדרכה וסרט הדרכה שיוצג בטלוויזיה.

ביטול

לוועדת הבחירות  ועדות משנה  מינוי  ההחלטה בדבר   .6
המרכזית לכנסת העשרים, הרכבן ותפקידיהן מיום י"ז 

באדר ב' התשע"ד )19 במרס 2014(5  - בטלה. 

א' באלול התשע"ה )16 באוגוסט 2015(
)חמ 3-16-ה3(

       אסתר חיות
                                       שופטת בית המשפט העליון

יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית
                                          לכנסת העשרים ואחת

___________
4  ס"ח התשל"ג, עמ' 52; התשס"ב, עמ' 5.

5  י"פ התשע"ד, עמ' 4708.
___________

3  ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשמ"ו, עמ' 217.
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קורן  אברהם  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי  והמבקשים: 
טל'  ,52521 גן  רמת   ,)28 )בצלאל   7 בגין  מנחם  מרח'   ואח', 

03-6120111, פקס' 03-6121122.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.12.2015 בשעה 8.30.

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.

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

30.11.2015 בשעה 12.00.

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

אברהם קורן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 58539-07-15

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

ובעניין פירוק חברת ב.ג שחר אבטחה בע"מ, ח"פ 51-417320-2,

עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  ועובדי  גורלי  חיים  והמבקשים: 
 ליטל גל, מרח' הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס'

.03-5470532

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

30.12.2015 בשעה 8.30.

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.

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

15.12.2015 בשעה 12.00.

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

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 55901-06-15

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

ובעניין פירוק חברת דניאל קום בע"מ, ח"פ 51-366986-1,

ב"כ  ע"י  ג'נט,  געדי  ודבורה  זאוי  ג'ואל  יעל  והמבקשות: 
עו"ד אברהם בועז אורגד, מרח' הרצל 54, נתניה.

הסמכה
לפי הוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין בבקשות 

ועררים(, התשע"ה-2015

)דרכי  הבחירות  להוראות   7 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
תעמולה( )סדרי הדין בבקשות ועררים(, התשע"ה-12015 )להלן 
אני  להוראות,  ו–29)ג(   27  ,11 לסעיפים  ובהתאם  ההוראות(,   -
מסמיכה את היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת 
עררים  טיעון,  עיקרי  תשובה,  כתבי  עתירות,  ולנתב  לרשום 

ובקשות לעיכוב ביצוע וסעדים זמניים לפי הסעיפים האמורים.

א' באלול התשע"ה )16 באוגוסט 2015(
)חמ 3-5120(

       אסתר חיות
                                       שופטת בית המשפט העליון

יושבת ראש ועדת הבחירות המרכזית
                                          לכנסת העשרים ואחת

___________
1  ק"ת התשע"ה, עמ' 1852.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 45934-06-15

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

ובעניין פירוק חברת סופר דרינק בע"מ, ח"פ 51-051952-3,

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד ליזה חדש ו/או 
יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או עידן קמרי ו/או 
רפאל ראבד ו/או עדי רוזנבוים, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 

)קומה 18(, רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.9.2015 בשעה 11.15.

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.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 13.9.2015 

בשעה 12.00.

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

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 34155-06-15

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

ביזנס בע"מ,  פירוק חברת סימפלי דה בסט שואו  ובעניין 
ח"פ 51-358141-3, מרח' הצנחנים 31, גבעתיים,
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תושבי עזון עתמה שבשטחי הרשות הפלסטינית, ע"י ב"כ עו"ד 
פתח   ,30 זינגר  בשביס  מרח'   ,49755 מס'  רישיון  מוחמד,  חלף 

תקוה 49779, טל' 03-9210387, פקס' 03-9247268.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.11.2015 בשעה 9.00.

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.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים 

לפני מועד הדיון.

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

מוחמד חלף, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 45728-07-15

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

ובעניין פירוק חברת טלירן 1993 בע"מ, ח"פ 51-179190-7,

והמבקשים: לבנה שוורץ ואח', ע"י ב"כ עו"ד מוטי פלומו, 
מרח' א"ד ברגמן 2א, רחובות 76705.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

1.11.2015 בשעה 12.00.

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.

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

18.10.2015 בשעה 12.00.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 18.10.2015.

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

מוטי פלומו, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 53722-07-15

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

ובעניין פירוק חברת אשת מערכות שילוט והכוונה בע"מ, 
ח"פ 51-340093-7,

דותן,  מיכאל  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  ביטון  דוד  והמבקשים: 
פקס'  ,09-7672480 טל'   ,44201 סבא  כפר   ,68 רוטשילד   מרח' 

.09-7680458

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.6.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.10.2015 בשעה 8.30.

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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשות,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 5.10.2015 

בשעה 17.00.

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

אברהם בועז אורגד, עו"ד  
בא כוח המבקשות  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 16110-07-15

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

ח"פ בע"מ,  ופולה  דן  יואל  אצל  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-377558-5

)פיסיקה(  ד"ר  עו"ד  ב"כ  ע"י  ארטור,  חנן  דניאל  והמבקש: 
צבי ברק, מדרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, קומה 18, תל אביב, 

טל' 03-6969657, פקס' 03-7513300.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

11.10.2015 בשעה 8.30.

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 4.10.2015 בשעה 

.17.00

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 27.9.2015.

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

ד"ר )פיסיקה( צבי ברק, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 33796-07-15

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

תיווך  יזום   - הנדל"ן  א.ל.י.ט  ארז  חברת  פירוק  ובעניין 
 ,7 51-241846-8, מרח' הנביאים  ח"פ  בע"מ,  והשקעות  נכסים 

ראש העין 4804007,

אחמד,  אדין  סלאח  עלי,  מחמוד  יוסף,  זאהר  והמבקשים: 
כולם  אחמד,  חוסני  וראפת  אחמד  חוסני  עומר  אעמר,  עאמר 
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נמסרת בזה הודעה, כי ביום 27.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.11.2015 בשעה 8.30.

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.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
ימים  מ–15  יאוחר  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיהם  באופן שתגיע 

לפני מועד הדיון.

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

מיכאל דותן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 714-04-15

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

ובעניין פירוק חברת תמרינס אדום בע"מ, ח"פ 51-509856-4,

הורוביץ  ש.  ממשרד  ב"כ  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
טל'  ,6520204 אביב  תל   ,31 העם  אחד  רח'  דין,  עורכי   ושות', 

03-5670700, פקס' 03-5660974.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.4.2015 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

17.9.2015 בשעה 9.30.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 17.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 10.9.2015.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בני שפר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

שם האגודה: גלומה בני דרום - אגודה שיתופית חקלאית   )1(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005970-9.  
המען: ד"נ אבטח, בני דרום 79250.  

תאריך רישום: כ' באב התשע"ה )5 באוגוסט 2015(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: שיבולים בני דרום - אגודה שיתופית חקלאית   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005969-1.  
המען: ד"נ אבטח, בני דרום 79250.  

תאריך רישום: כ' באב התשע"ה )5 באוגוסט 2015(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

להתיישבות  אגודה   - יובל  כפר  מתיישבי  האגודה:  שם   )3(
קהילתית כפרית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005971-7.  
המען: ד"נ גליל עליון, יובל 12215.  

תאריך רישום: כ"א באב התשע"ה )6 באוגוסט 2015(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

שם האגודה: מתיישבי אלמגור - אגודה שיתופית להתיישבות   )4(
קהילתית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005972-5.  
המען: ד"נ דרום הגולן, אלמגור 12340.  

תאריך רישום: כ"א באב התשע"ה )6 באוגוסט 2015(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

שם האגודה: פיתוח נאות מרדכי - אגודה שיתופית חקלאית   )5(
לעסקים בע"מ.

מס' האגודה: 57-005973-3.  
המען: ד"נ גליל עליון, נאות מרדכי 12120.  

תאריך רישום: כ"א באב התשע"ה )6 באוגוסט 2015(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

קהילתית  להתיישבות  אגודה   - הגליל  גרנות  שם האגודה:   )6(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005975-8.  
המען: ד"נ גליל מערבי 2286800.  

תאריך רישום: כ"א באב התשע"ה )6 באוגוסט 2015(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

כ"א באב התשע"ה )6 באוגוסט 2015(
מירון הכהן  

רשם האגודות השיתופיות  

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

נ.י. סחר ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-487756-2(

)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 7.10.2015, בשעה 16.00, אצל יוסי מלול, רח' ספיר 10, 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל  קצרין, לשם הגשת 



8409 ילקוט הפרסומים 7104, י"ב באלול התשע"ה, 27.8.2015 

לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 
בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי מלול, עו"ד, מפרק  

רודאי בע"מ
)ח"פ 51-260972-8(

)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 
תתכנס ביום 7.10.2015, בשעה 11.00, במשרד קוטנר ושות', עורכי 
דין, רח' החושלים 8, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רינת צפורי, עו"ד, מפרקת  

ג'ובאבו בע"מ
)ח"פ 51-422747-9(

)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 24.10.2015, בשעה 12.00, במשרדי זיסמן, אהרוני, גייר 
ושות', עורכי דין, רח' רוטשילד 45-41, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי נרוב, עו"ד, מפרק  

אס.אי. העץ )2005( בע"מ
)ח"פ 51-364268-6(

)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 
רח'  המפרקים,  אצל   ,9.00 בשעה   ,26.10.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרקים,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  לציון,  ראשון   ,83 נורדאו 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נרקונסקי כחלון         פרידה טיטו
                                              מ פ ר ק י ם

 מינובוס בע"מ
)ח"פ 51-382084-5(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,26.10.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
ניגונים 28, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דן טוטנאור, מפרק  

ת-ן בניה והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-146749-0(

)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 
תתכנס ביום 26.10.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' בן יהודה 27, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יוחאי תירוש, מפרק  

ישי קרני אקהאוז בע"מ
)ח"פ 51-447419-6(

)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 
תתכנס ביום 26.10.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הורדים 3, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שמריהו,  כפר 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישי קסטיאל קרני, מפרק  

ישראעד השקעות בע"מ
)ח"פ 51-097341-5(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,26.10.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המצביאים 41, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יריב בן יהודה, מפרק  

קומוקליק בע"מ
)ח"פ 51-411880-1(

)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 
רח' הנדיב 5,  ביום 26.10.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק,  תתכנס 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

עמנואל חזון, מפרק  
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נ. אזולאי השקעות ושרותים בע"מ
)ח"פ 51-377361-4(

)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 
 ,25 דקר  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,26.10.2015 ביום   תתכנס 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

חביב בן טולילה, מפרק  

אס.אמ.בי.טי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-494030-3(

)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 
 ,25 דקר  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,26.10.2015 ביום   תתכנס 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

חביב בן טולילה, מפרק  

א.ג.א.י. חברה להשקעות ולמסחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-189475-0(

)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 
תתכנס ביום 26.10.2015, בשעה 9.00, אצל המפרק, שד' ירושלים 2, 
אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרון אבוחצירא, מפרק  

אי אס אל או הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-338869-4(

)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 
מרכז  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,26.10.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
עזריאלי 1, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עפר פירט, מפרק  

 מכולוגיסטיקה החברה לפריקה וטיפול
במטענים בע"מ
)ח"פ 51-398341-1(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,2.11.2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
אליעזר בלבן 3/27, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יאיר חלפון, מפרק  

אבי - יואב הפקות, סוכנויות וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-286932-2(

)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 20.11.2015, בשעה 12.00, במשרד המפרק, רח' 
הרצל 21, פתח תקוה 4943720, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגי הופן, עו"ד, מפרק  

נקסט לוג'יק בע"מ
)ח"פ 51-456076-2(

)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   ,3.8.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן 
אלעד חיים, מרח' הבעל שם טוב 45, דירה 18, פתח תקוה, טל' 

050-2513252, 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.

 ,30.9.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רו"ח רוזי פקירו, רח' מונטיפיורי 41, פתח 
תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן אלעד חיים, מפרק




