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הכרזה על מצב חירום
לפי חוק–יסוד: הממשלה

פי הצעת  ועל  לחוק–יסוד: הממשלה1,   38 לסעיף  בהתאם 
בכסלו  י"ג  רביעי,  ביום  בישיבתה  הכנסת  הכריזה  הממשלה, 
התש"ף )11 בדצמבר 2019( על מצב חירום לתקופה שמיום י"ג 
בכסלו התש"ף )11 בדצמבר 2019( עד יום ח' בניסן התש"ף )2 

באפריל 2020(.

י"ג בכסלו התש"ף )11 בדצמבר 2019(
)חמכ-2000040(

                                  יולי יואל אדלשטיין
                                    יושב ראש הכנסת

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

הודעה על הרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת 
העשרים ושלוש 

לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

]נוסח  לכנסת  הבחירות  לחוק  23)א(  לסעיף  בהתאם 
בזה הודעה על הרכבה של  נמסרת  משולב[, התשכ"ט-11969, 

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים ושלוש, כלהלן:

יושב ראש: ניל הנדל, שופט בית המשפט העליון

ממלא מקומו: עוזי פוגלמן, שופט בית המשפט העליון

ממלאי מקוםחברי הוועדההסיעה

אברהם דניאל גיל סגלכחול לבן
ניסנקורן

צבי האוזרנטע אטיאס

מאיר כהןשפרית כהן חיו

עינב קאבלהשמעון בראון

אסף גולדפרבמרדכי שוקרון

רון מנחם אגאי יחזקאל
קורמוס

חגי טבתרנאטו ערן יאראק

יצחק צרפתיערן זאב מרינברג

הליכוד 
בהנהגת 

בנימין נתניהו 
לראשות 
הממשלה

דוד ביטן

אופיר כץ

אלי כהן קגן

יעקב שמעון מצא

שלום יוסף חיים 
רוזנבוים

יעקב דקל

יגאל הררי

חנה בן זקן

עליזה ליזט 
בראשי

אלידור כהן

דורון אטיאס

אלירן שמואל-
חי

כפיר אלעד זמיר

דודו לניאדו

יובל יפת

נאוה מורד

ממלאי מקוםחברי הוועדההסיעה

סיעת הרשימה 
המשותפת 

חד"ש, רע"ם, 
תע"ל, בל"ד

ויאם שביטה

יוסף פדילה

עלי גסאר

אוסאמה סעדי

פאדי אבו יונס

ואליד 
אלהואשלה

ריאד מחאמיד 

עלי סרוג'י

התאחדות 
הספרדים 

שומרי תורה, 
תנועתו של 

מרן הרב 
עובדיה יוסף 

זצ"ל

משה ארבל

מנשה לוי

ישראל סלי בך

אביעד אושרי

ישראל ביתנו 
בראשות 
אביגדור 

ליברמן

אלכס קושנירעודד פורר

אינה זילברגרץרומן גרביץ'

אברהם ובריהדות התורה

אברהם דב יוסטמן

אברהם-מנחם 
מושקוביץ

יעקב אהרון רוזן

העבודה - 
גשר

סמי שלמה שושן

עומרי שגב

יאיר אוחנה

ריצ'רד פרס

המחנה 
הדמוקרטי

רונית חייקין-יעקובי

הבית היהודי 
- האיחוד 

הלאומי 

הושעיה יפת שי נתן
הררי

אריאל סלעהימין החדש

י"ג בכסלו התש"ף )11 בדצמבר 2019(
)חמכ-2000191(

יולי יואל אדלשטיין  
יושב ראש הכנסת  

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של ניצנה בן דוד, 
שופטת של בית משפט השלום לנוער באשדוד, ביום ז' בתשרי 

התש"ף )6 באוקטובר 2019( עקב התפטרותה.

ה' בכסלו התש"ף )3 בדצמבר 2019(
)חמ 3-60-ה2(

                                                    אמיר אוחנה
שר המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

 
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ח, עמ' 714; התשע"ט, עמ' 11988.  1
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הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
שטרק,  פאול  של  כהונתו  גמר  על  מודיע  אני  התשמ"ד-11984, 
שופט של בית משפט השלום בירושלים, ביום י"ז בתשרי התש"ף 

)16 באוקטובר 2019( עקב פרישתו לגמלאות.

ה' בכסלו התש"ף )3 בדצמבר 2019(
)חמ 3-60-ה2(

אמיר אוחנה  
שר המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

הסמכה
לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי 

ובמאגר מידע, התש"ע-2009

זיהוי  לחוק הכללת אמצעי   )6(6 לפי סעיף  בתוקף סמכותי 
אני  התש"ע-12009,  מידע,  ובמאגר  זיהוי  במסמכי  ביומטריים 
מסמיך את ממוני הביטחון והמאבטחים המנויים להלן, לצורך 
אימות זהותו של אדם, במסגרת מילוי תפקידם לפי דין, ליטול 
אוטומטי  באופן  מהם  להפיק  ביומטריים,  זיהוי  אמצעי  ממנו 
הנתונים  או  האמצעים  את  ולהשוות  ביומטריים  זיהוי  נתוני 
במסמך  הכלולים  הביומטריים  לנתונים  או  לאמצעים  כאמור 

הזיהוי של אותו אדם:

ממונה ביטחון וראש היחידה לאבטחה פיזית בארץ ובחוץ   .1
לארץ באגף הממונה על הביטחון במשרד הביטחון;

באגף  ביטחון  טכנולוגיות  תחום  וראש  ביטחון  ממונה   .2
הממונה על הביטחון במשרד הביטחון;

ממונה הביטחון בתעשייה האווירית בע"מ;  .3

במפעל  המוצבים  בע"מ  האווירית  בתעשייה  מאבטחים   .4
למערכות מתקדמות.

כ"ט בחשוון התש"ף )27 בנובמבר 2019(
)חמ 3-4416(

נפתלי בנט  
    שר הביטחון

ס"ח התש"ע, עמ' 256.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33)ג( לחוק–יסוד: הממשלה1, אני 
ירייה  כלי  עשיית  לאשר  סמכותי2  את  להלן  למפורטים  אוצל 

לפי סעיף 2)א( לחוק כלי ירייה, התש"ט-31949:

המנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים;

המשנה למנהל הכללי של המשרד לביטחון הפנים.

ג' בכסלו התש"ף )1 בדצמבר 2019(
)חמ 3-17-ה1(

גלעד ארדן  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 14494.  2

ס"ח התש"ט, עמ' 143.  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 הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ה' באב התשע"ט 
על  להטיל  החליט   ,010/2018 בד"מ  בתיק   ,)2019 באוגוסט   6(
עו"ד יהונתן גינת, רישיון מס' 20681, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשר שנים.

בנובמבר   15( התש"ף  בחשוון  י"ז  מיום  ההשעיה  תוקף 
2019( עד יום ז' בכסלו התש"ץ )14 בנובמבר 2029(.

י"א בכסלו התש"ף )9 בדצמבר 2019(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין  

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

הסמכה לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי
לפי תקנות רישום ציוד הנדסי, התשי"ט-1959

לתקנות   1 "רשם" שבתקנה  לפי ההגדרה  סמכותי  בתוקף 
יבואני  את  מסמיכה  אני  התשי"ט-11959,  הנדסי,  ציוד  רישום 
הציוד כמפורט להלן, לבצע רישום לראשונה של ציוד הנדסי 

שהם ייבאו ולקבוע לו מספר רישוי:

אמיר חברה להנדסה וסחר בע"מ, ח"פ 510637275;

קומסקו בע"מ, ח"פ 510407869;

רם-אפ בע"מ, ח"פ 513932186;

קרסו מוטורס בע"מ, ח"פ 514065283;

צ.מ.ד. חברה לאספקת ציוד הנדסי בע"מ, ח"פ 510166507;

איגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מ, ח"פ 514615897;

ג'נרל החברה המרכזית לציוד בע"מ, ח"פ 513985424;

דיזל הנדסה טכנולוגיה 2003 בע"מ, ח"פ 513368043;

קידמה ציוד לתובלה )1971( בע"מ, ח"פ 510562341;

פרפקט פרטס בע"מ, ח"פ 513105536;

ניו פלדמן בע"מ, ח"פ 520037359;

טרקטורים וציוד אי.טי.אי בע"מ, ח"פ 512994054;

צ.ל.ע. ציוד לעבודות עפר בע"מ, ח"פ 511035420;

אמקול בע"מ, ח"פ 513973271;

ציוד בע"מ, ח"פ 510164676;

מכשירי תנועה ומכוניות )2004( בע"מ, ח"פ 513619601;

דוד צ'פניק ובניו בע"מ, ח"פ 510642341;

מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ, ח"פ 510485261;

אפקו ציוד )1991( בע"מ, ח"פ 511602146;

שינוע ציוד לוגיסטי בע"מ, ח"פ 513784272;

פימן בע"מ, ח"פ 511119810;

דנזיו פתרונות שינוע בע"מ, ח"פ 510761661;

רום ישראל במות הרמה בע"מ, ח"פ 514359603;

 
ק"ת התשי"ט, עמ' 1175; התשע"א, עמ' 1316.  1
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תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בהרצליה -  

רחובתכניתייעודח"חגוש

דרך 652342
מוצעת

בן ציון הר/1941
מיכאלי

דרך 6532178
קיימת

סוקולובהר/1485

דרך 6538203
מוצעת

הרב קוק הר/1270
פינת בן 

גוריון

דרך 220
מוצעת

בן גוריוןהר/1270

דרך 395
קיימת

העצמאות הר/1369
פינת בן 

גוריון

474 )חלקת 
מקור 325(

דרך 
קיימת

העצמאותהר/1369

דרך 654664
מוצעת

בן גוריון הר/1145
פינת ברנר

כ"ג בחשוון התש"ף )21 בנובמבר 2019(

)חמ 3-2(
משה פדלון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה הרצליה  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 59992-07-19

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

ובעניין פירוק חברת ט.ר. יוקרתי בע"מ, ח"פ 51-461144-1,

ברויאר,  דוד  עו"ד  ב"כ  ע"י  רבקה שטיינברג,  והמבקשת: 
 ,02-6233199 טל'   ,9102001 ירושלים   ,2018 ת"ד   ,33 יפו  מרח' 

פקס' 02-6249506.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 18.7.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.1.2020, בשעה 08.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלה, לאחר שימסור 

למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע 

.15.1.2020

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

דוד ברויאר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

יוניון רכב תעשייתי בע"מ, ח"פ 515307049;

דיזל ציוד בע"מ, ח"פ 510745318;

איי.סי.טולס בע"מ, ח"פ 513916833;

גד-אל ציוד תברואה בע"מ, ח"פ 510715279;

שי-מגן מלגזות בע"מ, ח"פ 511968083;

ר.ט.כהן בע"מ, ח"פ 513493312;

מטריאלס ליפט בע"מ, ח"פ 515371292.

בדצמבר   31( התשפ"ג  בטבת  ז'  יום  עד  ההסמכה  תוקף 
.)2022

ו' בכסלו התש"ף )4 בדצמבר 2019(
)חמ 3-312-ה1(

לאה מאושר  
   רשמת ציוד הנדסי

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 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 לתכנית מס' הר/1485, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4958, התשס"א, עמ' 1538, תכנית מס' הר/1270, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2196, התשל"ו, 
1268, תכנית מס' הר/1145, שהודעה בדבר אישורה  עמ' 
 ,1688 עמ'  התשל"ה,   ,2112 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הר/1369,  מס'  תכנית 
תכנית   ,762 עמ'  התשל"ו,   ,2176 הפרסומים  בילקוט 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הר/1941,  מס' 
הפרסומים 5159, התשס"ג, עמ' 1507, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  הרצליה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

חקלאית  שיתופית  אגודה   - כרמל  רוח  חוות  האגודה:  שם   )4(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006465-9.  
המען: ד"נ הר חברון, כרמל 9040400.  

תאריך רישום: כ' בחשוון התש"ף )18 בנובמבר 2019(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

כ' בחשוון התש"ף )18 בנובמבר 2019(

רות לירז שפירא  
עוזרת רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
השם הקודם: דוקרט אייפופ לחוביץ אגודה שיתופית חקלאית 

בע"מ.

השם החדש: ד.י.ל אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.

D.I.L Agricultural Cooperativs Society Ltd
מס' האגודה: 57-006437-8.

מיום: ט"ו בחשוון התש"ף )13 בנובמבר 2019(

רות לירז שפירא 	
עוזרת רשם האגודות השיתופיות  

צווי פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות 
השיתופיות, מינוי מפרקים והודעות לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

שם האגודה: מתחם השדה - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )1(

מס' האגודה: 57-005293-6.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
אוברמן,  גלעד  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
אזורית  מועצה  מפעלי,  צמח  ושות',  כהן  שלמה  ממשרד 

עמק הירדן 1510501, טל' 04-6755533, פקס' 04-6755534.

שם האגודה: פיתוח נדל"ן רמת השופט - אגודה שיתופית   )2(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004521-1.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
אוברמן,  גלעד  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
אזורית  מועצה  מפעלי,  צמח  ושות',  כהן  שלמה  ממשרד 

עמק הירדן 1510501, טל' 04-6755533, פקס' 04-6755534.

שם האגודה: בית סיעודי מזור רמת השופט - אגודה שיתופית   )3(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004522-9.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
אוברמן,  גלעד  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
אזורית  מועצה  מפעלי,  צמח  ושות',  כהן  שלמה  ממשרד 

עמק הירדן 1510501, טל' 04-6755533, פקס' 04-6755534.

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 30486-09-19

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

ובעניין פירוק חברת מפגש חיריה בע"מ, ח"פ 51-048339-9, 
מרח' שמאי 26, אלעד.

פקיד שומה  מקרקעין,  ומיסוי  הכנסה  מס  אגף  והמבקש: 
רמלה, מיסוי מקרקעין מרכז, ע"י היחידה לפירוק, כינוס נכסים 
ופש"ר, ע"י ב"כ עו"ד מזי רנצלר או ג'ריאס פאנוס או יעל בן–
משה בוך או נינה פריימן או יניב קורדובה או בתי דורון-ליפשיץ 
או שרה סיום או אורטל זיתוני או גל ניר )כולם ביחד ולחוד(, מרח' 
דרך מנחם בגין 125, תל אביב, טל' 03-7633180, פקס' 03-7633285.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.9.2019 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.1.2020, בשעה 12.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור 

למבקש הודעה על רצונו זה.

באופן  בדואר,  לשלחה  או  למבקש  למסור  יש  ההודעה  את 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00, ביום 1.1.2020.

לפירוק  הבקשה  מן  העתק  לצלם  רשאי  משתתף  או  נושה 
בכתובת המבקש.

גל ניר, עו"ד  
בא כוח אגף מס הכנסה  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

אגודה   - קיבוץ מפלסים  לחברי  מילואים  קרן  שם האגודה:   )1(
שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006462-6.  
המען: מפלסים, ד"נ חוף אשקלון 7916000.  

תאריך רישום: כ' בחשוון התש"ף )18 בנובמבר 2019(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: מים וביוב אבו סאפי 2020 - אגודה שיתופית   )2(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006463-4.  
המען: ת"ד 1422, קלנסווה 40640.  

תאריך רישום: כ' בחשוון התש"ף )18 בנובמבר 2019(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: חוות רוח בית יתיר - אגודה שיתופית חקלאית   )3(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006464-2.  
המען: ד"נ דרום הר חברון, יתיר 9044000.  

תאריך רישום: כ' בחשוון התש"ף )18 בנובמבר 2019(.  
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שיתופית  אגודה   - שופט  רמת  נדל"ן  יזמויות  האגודה:  שם   )4(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-004523-7.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
עבדלסלם,  זועבי  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
טל'   ,9438622 ירושלים   ,15 הצבי  רח'  הכלכלה,  ממשרד 

02-6662711, פקס' 02-6793432.

שם האגודה: כיפת הדג - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )5(

מס' האגודה: 57-004661-5.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
אוברמן,  גלעד  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
אזורית  מועצה  מפעלי,  צמח  ושות',  כהן  שלמה  ממשרד 

עמק הירדן 1510501, טל' 04-6755533, פקס' 04-6755534.

חקלאית  שיתופית  אגודה   - החזקות  פוליגל  האגודה:  שם   )6(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-003830-7.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
אוברמן,  גלעד  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
אזורית  מועצה  מפעלי,  צמח  ושות',  כהן  שלמה  ממשרד 

עמק הירדן 1510501, טל' 04-6755533, פקס' 04-6755534.

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

זו לפי מענו.

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.

י"א בכסלו התש"ף )9 בדצמבר 2019(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

אריאלגארד בע"מ
)ח"פ 51-534664-1(

)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 20.1.2020, בשעה 16.00, אצל המפרקת, רח' דרך 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,48 בגין 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סיגל רוזן רכב, מפרקת

מטבחי אבי בע"מ
)ח"פ 51-178227-8(

)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 
בעל  רח'  10.00, אצל המפרק,  22.1.2020, בשעה  ביום  תתכנס 
סופי של המפרק,  דוח  קריית אתא, לשם הגשת   ,25 טוב  שם 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם יפרח, מפרק

קוגלר פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-456533-2(

)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 24.1.2020, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפתח זיידמן, עו"ד, מפרק

דרכים צהובות בע"מ
)ח"פ 51-546056-6(

)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 
שטרן,  עזריאל  בנאי  אצל   ,10.00 בשעה   ,23.1.2020 ביום  תתכנס 
עורכי דין,  רח' הרכבת 58, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שחר כהן, מפרק

אי.אמ.איי. מיוזיק פבלישינג )ישראל( בע"מ
)ח"פ 51-048747-3(

)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 
 ,2 ויצמן  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,22.1.2020 ביום   תתכנס 
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.

דרור עוזרי, מפרק
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הילה ברמת גן בע"מ
)ח"פ 51-564679-2(

)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 9.2.2020, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דוד המלך 1, 
הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

משה אמסלם, עו"ד, מפרק

אקס ריי ניהול בתי קפה בע"מ
)ח"פ 51-245930-6(

)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 
 ,5 כנרת  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,9.2.2020 ביום   תתכנס 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אליאור וקנין, מפרק

א. ק ביט ספורט בע"מ
)ח"פ 51-489621-6(

)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 
11.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 12.2.2020, בשעה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,33 קהיר  קדושי 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוריס דוד, מפרק

מטומי מאני
)ח"פ 51-426837-4(

)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 
רח'  החברה,  במשרדי   ,16.00 בשעה   ,23.1.2020 ביום  תתכנס 
יגאל אלון 94, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן הלל טמיר, מפרק

ו'.ו'.אס.לוק טכנולוג'יס בע"מ
)ח"פ 51-551827-2(

)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 30.1.2020, בשעה 14.00, אצל המפרק, שד' ירושלים 18, 
אשדוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אנטון קוזין, עו"ד, מפרק

לנדאו קריסטל בע"מ
)ח"פ 51-303236-7(

)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 
תתכנס ביום 10.2.2020, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' תובל 11, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

משה שורר, עו"ד, מפרק

אם טי טק בע"מ
)ח"פ 51-361243-2(

)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 
דין דנהירש  ביום 30.1.2020, בשעה 10.00, במשרד עורכי  תתכנס 
ושות', רח' הארבעה 28, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק

מוניטור קומפני יעוץ בע"מ
)ח"פ 51-256541-7(

)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 
 תתכנס ביום 15.1.2020, בשעה 10.00 )שעון לונדון(, אצל המפרק, 
 ,1 new street square, London, EC4A 3HQ, United kingdom
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

סטפן בראון, מפרק
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הרן ל.נ. בע"מ
)ח"פ 51-569038-6(

)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 2.2.2020, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' הצדף 6, יבנה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

יניב אור, מפרק

עין יהב 3,5,7
)ח"פ 51-543245-8(

)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 
יבנה 31,  רח'  אצל המפרק,  ביום 26.1.2020, בשעה 10.00,  תתכנס 
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.

יפתח יותם, עו"ד, מפרק

אברהם לב תעשיות מתכת )2004( בע"מ
)ח"פ 51-361756-3(

)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 

 ,7 מצדה  רח'  המפרק,  אצל   ,19.30 בשעה   ,9.2.2020 ביום  תתכנס 
בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה מועלם, עו"ד, מפרק

סמארט יוניברס ונצ'רס בע"מ
)ח"פ 51-535185-6(

)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 10.2.2020, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' ברקוביץ 4, 
תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ענבל מרציאנו, מפרקת

אב-צור בנוי ופתוח בע"מ
)ח"פ 51-198188-8(

)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 30.12.2019, בשעה 9.00, במשרדי החברה, רח' משכית 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,9
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק קובי, מפרק

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(

ארלוזרוב 62 תל אביב, אצל עו"ד 51442892915.1.2010:00לונג רן בע"מ
דוד  מלניק

רפי ניב

איטליקה מרכז הקרמיקה 
)י.מ( בע"מ

גולדה מאיר 19, טבריה, אצל מנהל 51267456526/01/202010:00
החברה יוסף ליאני

יוסף ליאני

כנפי נשרים 6, זכרון יעקב, אצל  51366814520/01/202010:00טימג'ן בע"מ
מנהל החברה דוד המרפאול

דוד 
המרפאול

ממשית 15, באר שבע, אצל מנהל 51360749926/01/202010:00רון את בר הסעות בע"מ
החברה יגאל ברוזניקוב

יגאל 
ברוזניקוב

חדרה 5, רעננה, אצל עו"ד יובל 51323953310/02/202014:00לוקה - בר בע"מ
פלדה

יובל פלדה

המסגר 20, תל אביב, אצל רו"ח 51316392316/01/202012:00 קרן נוער השקעות בע"מ
קנובל בלצר ושות'

צבי קוק
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