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הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993

המסוכנים,  החומרים  לחוק  14ט  לסעיף  בהתאם 
התשנ"ג-11993 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב שינוי במדד 
שפורסם בחודש דצמבר 2019 לעומת המדד שפורסם בחודש 
דצמבר 2018, החל מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( סכום 

העיצום הכספי לפי סעיף 14ה לחוק, הוא כלהלן:

בשל אי–ניהול פנקס רעלים - 56,300 שקלים חדשים;  )1(

בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר, אחסון רעלים   )2(
ושמירתם בניגוד להוראות או מכירת רעלים -

ליחיד - 56,300 שקלים חדשים; )א( 

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על  )ב( 
250 מיליון שקלים חדשים - 225,190 שקלים חדשים;

על  עולה  שלו  השנתי  המכירות  שמחזור  לתאגיד   )ג( 
250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים 

חדשים - 450,390 שקלים חדשים;

לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון  )ד( 
שקלים חדשים - 900,780 שקלים חדשים.

א' בשבט התש"ף )27 בינואר 2020(
)חמ 3-4249(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

התשע"ט,  י"פ   ;869 עמ'  התשס"ח,   ;28 עמ'  התשנ"ג,  ס"ח   1 

עמ' 4837.  

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

לחוק  22)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-11973 )להלן - החוק(, 
הבקשה  את  מטפחים  לזכויות  למועצה  להעביר  החלטתי 

לרישום זכות מטפחים שלהלן:

מבקשה מס' 4905/20 עד בקשה מס' 4906/20
שם המבקש: יוסף בן דור, יסוד המעלה
שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה

שם הגידול: שזיף
תאריך הבקשות: 05/01/2020

מספר הבקשה: 4905/20
)BD VARDIT( השם המוצע לזן: בד ורדית

סימון הזן: -----
תיאור הזן ותכונותיו: פרי: גודל - בינוני עד גדול, צבע בסיס 
של הקליפה - בלתי נראה, צבע משני של הקליפה - ורוד, צבע 
תחילת  מועד  בינוני;   - פריחה  תחילת  מועד  לבנבן;   - ציפה 

הבשלת פרי - בינוני עד מאוחר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4906/20
)BD SHUSHAN( השם המוצע לזן: בד שושן

סימון הזן: -----
תיאור הזן ותכונותיו: פרי: גודל - גדול מאוד, צבע בסיס של 
הקליפה - צהוב, צבע משני של הקליפה - אדום, צבע ציפה 

- צהוב; מועד תחילת פריחה - בינוני; מועד תחילת הבשלת 
פרי - מאוחר מאוד.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

בקשה מספר: 4907/20
שם המבקש: .Branded Garden Products Ltd, אנגליה )על ידי 

דנציגר משק פרחים "דן"(
שם המטפח: Charles Valin, בריטניה

שם הגידול: חמנייה
תאריך הבקשה: 22.01.2020

 SUNBELIV01 :השם המוצע לזן
vphe15/1 :סימון הזן

תיאור הזן ותכונותיו: עלה: עוצמת צבע ירוק - כהה, שלפוחיות 
- אין או חלש מאוד עד חלש עד בינוני; מועד פריחה - מוקדם 
מאוד; פרחים לשוניים: צבע - מרובה צבעים; צמח: גובה טבעי 

)הבשלה( - נמוך מאוד עד נמוך, נוכחות הסתעפויות - יש.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

את  יגיש  לחוק,   23 סעיף  לפי  לבקשה  להתנגד  המבקש 
ופיתוח  החקלאות  מטפחים, משרד  זכויות  לרשמת  התנגדותו 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

מסירת  בדבר  מסירה  אישור  לצרף  יש  להתנגדות  לבקשה 
זני  של  מטפחים  זכות  לתקנות   12 תקנה  לפי  ההתנגדות  מסמכי 

צמחים, התשל"ד-21974.

י' בשבט התש"ף )5 בפברואר 2020(
)חמ 3-235-ה1(

מורן הכהן-יבין  
רשמת זכויות מטפחים                                       

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

זכויות  לחוק   24 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מודיעה,  אני 
בספר  רשמתי  כי  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני  של  מטפחים 

הזכויות, זכות מטפחים כמפורט להלן:

מס' הרישום: 3684

מס' הבקשה: 4775/18

שם המבקש: .Nunhems Beijing Seeds Co. Ltd, סין )על ידי 
סורוקר, אגמון, נורדמן - עו"ד ועו"פ, הרצליה(

שם המטפח: Li Xiangfu, סין

BERTINK ,הגידול והזן:  עגבניה

מס' הרישום: 3685

מס' הבקשה: 4776/18

שם המבקש: .Nunhems Beijing Seeds Co. Ltd, סין )על ידי 
סורוקר, אגמון, נורדמן - עו"ד ועו"פ, הרצליה(

שם המטפח: Li Xiangfu, סין

TINKWINO ,הגידול והזן: עגבניה

מס' הרישום: 3686

מס' הבקשה: 4780/18

                                      
ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.  1

                                      
ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1
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מטפחים של זני צמחים, התשל"ד-31974, לרשמת זכויות מטפחים 
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות   ביחידה 

ת"ד 30, בית דגן 50250.

כ"ט בטבת התש"ף )26 בינואר 2020(
)חמ 3-361-ה2(

מורן הכהן-יבין  
רשמת זכויות מטפחים                                       

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3

תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

זני  זכות מטפחים של  בתוקף סמכותי לפי סעיף 98 לחוק 
צמחים, התשל"ג-11973, אני מודיעה כי הוגשה בקשה לתיקון 
זכות  רישום  בדבר  בהודעה  )כאמור  הזכויות2  בספר  הרישום 

מטפחים בספר הזכויות(, 

כ'  מיום   ,3230 מספר  רישום   ,3894/06 מס'  שבבקשה  כך 
בכסלו התשע"ג )4 בדצמבר 2012(, בשם המבקשת/בעל הזכות, 
פרדקין  יראון; משתלות  קיבוץ  בע"מ,  אחזקות  "יראון  במקום  
קיבוץ  בע"מ,  אחזקות  "יראון  יבוא  עדשים"  תל  בע"מ,  יובל 

יראון; דן גלעדי, כפר יהושע".

את  יגיש  האמור,  הסעיף  לפי  לבקשה  להתנגד  המבקש 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כאמור  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
מטפחים של זני צמחים, התשל"ד-31974, לרשמת זכויות מטפחים 
ביחידה לזכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, 

בית דגן 50250.

כ"ט בטבת התש"ף )26 בינואר 2020(
)חמ 3-361-ה2(

מורן הכהן-יבין  
רשמת זכויות מטפחים                                       

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 2929.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

רישום המקרקעין,  ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על 
 34 יהודה  בן  רח'  מקרקעין,  זכויות  והסדר  לרישום  הרשות 
)מגדל העיר(, קומה 2, ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק 
אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג 6/19

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 114.9 מ"ר.

הגבולות:

צפון: נחלה קטן ואחיו;

דרום: אדמת האנגלים;

שם המבקש: .BreedX Ltd, תל אביב )על ידי ד"ר אייל ברסלר 
ושות' עו"ד, רמת גן(

שם המטפח: ניר בנימין, מודיעין

SMK3 ,הגידול והזן: פלפל

מס' הרישום: 3687

מס' הבקשה: 4812/19

שם המבקש: .Mountain Blue Orchards Pty Ltd, אוסטרליה 
לביא-לחיאני,  מיכל  ו/או  לביא  שמעון  עו"ד  ידי  )על 

ירושלים(

שם המטפח: Ridley Bell, אוסטרליה

RIDLEY 0808 ,הגידול והזן: אוכמניה

מס' הרישום: 3688

מס' הבקשה: 4813/19

שם המבקש: .Mountain Blue Orchards Pty Ltd, אוסטרליה 
לביא-לחיאני,  מיכל  ו/או  לביא  שמעון  עו"ד  ידי  )על 

ירושלים(

שם המטפח: Ridley Bell, אוסטרליה

RIDLEY 1212 ,הגידול והזן: אוכמניה

מס' הרישום: 3689

מס' הבקשה: 4824/19

 ,Western Australian Agriculture Authority המבקש:  שם 
אוסטרליה )על ידי חנן סלינגר ושות', תל אביב(

שם המטפח: John E. L. Cripps, אוסטרליה

.ANABP 01 ,הגידול והזן: תפוח עץ

ט' בשבט התש"ף )4 בפברואר 2020(
)חמ 3-361-ה1(

מורן הכהן-יבין  
רשמת זכויות מטפחים                                       

תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

זני  זכות מטפחים של  בתוקף סמכותי לפי סעיף 98 לחוק 
צמחים, התשל"ג-11973, אני מודיעה כי הוגשה בקשה לתיקון 
זכות  רישום  בדבר  בהודעה  )כאמור  הזכויות2  בספר  הרישום 

מטפחים בספר הזכויות(, 

כך שבבקשה מס' 4230/09, רישום מספר 3251, מיום כ"ה 
המבקשת/בעל  בשם   ,)2012 בדצמבר   12( התשע"ג  בכסלו 
הזכות, במקום "יובל פרדקין, תל עדשים; יראון אחזקות אגודה 
אחזקות  "יראון  יבוא  יראון"   קיבוץ  בע"מ,  חקלאית  שיתופית 
כפר  גלעדי,  דן  יראון;  קיבוץ  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה 

יהושע".

את  יגיש  האמור,  הסעיף  לפי  לבקשה  להתנגד  המבקש 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כאמור  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 

                                      
ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 2931.  2
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בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 65774-01-20

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת מוסדות תולדות אהרון, ע"ר 58-001947-9,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.1.2020 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

24.6.2020, בשעה 08.40.

כל נושה או משתתף של העמותה 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.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.10.6.2020

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 10.6.2020.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 65738-01-20

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת אוצר החסד קרן שמואל, ע"ר 58-005046-6,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.1.2020 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

31.3.2020, בשעה 09.15.

כל נושה או משתתף של העמותה 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.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.19.3.2020

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 19.3.2020.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

                                                       רשות התאגידים

מזרח: נחלה קטן ואחיו;

מערב: נחלה קטן ואחיו.

 ,30066 שומה  גוש   ,7052 דף   ,1015 )ח.מ(  ירושלים  ספר  זיהוי: 
חלקה 29.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: עיריית ירושלים.

פרטי התיקון המבוקש:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 1,258 מ"ר.

הגבולות:

צפון: חלקות 25, 26, 28;  

דרום: 118 שביל;  

מזרח: רח' ישעיהו;  

מערב: חלקה 24.  

 ,30066 שומה  גוש   ,7052 דף   ,1015 )ח.מ(,  ירושלים  ספר  זיהוי: 
חלקה 29.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: עיריית ירושלים.
ומתייחסת    352/12 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
לקבוע  מבוקש  הבקשה  במסגרת  לעיל.  המפורטים  למקרקעין 

את שטח החלקה הרשומה ואת גבולותיה המעודכנים.

ב' בשבט התש"ף )28 בינואר 2020(

יעל ענתבי-שרון  
                                       מפקחת בכירה על רישום המקרקעין

ירושלים  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 21818-10-19

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

ובעניין פירוק חברת רהיטי חיי אדם בע"מ, ח"פ 51-407611-6, 
מרח' האגודה 2, מישור אדומים,

עו"ד  ב"כ  ע"י  כולם  ואח',  כנעאן  מוחמד  והמבקשים: 
מוחמד דחלה ואח', מרח' אבן בטוטה 2, ת"ד 55999, ירושלים 

91558, טל' 02-6274070, פקס' 02-6274060.

בקשה  הוגשה   14.10.2019 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 27.5.2020, 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.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל ביום 15.5.2020.

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

מוחמד דחלה, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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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.

ח' בשבט התש"ף )3 בפברואר 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

מתחם האוכל באופרה בע"מ
)ח"פ 51-588835-2(

)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   ,20.1.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אריאל יפרח, מרח' כלנית 61/ב, נופים, 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.

 ,20.5.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אריאל יפרח, עו"ד, מפרק

אסורט שיווק בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-174073-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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   ,15.11.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מריסה 

הלפרן, מרח' דרך רמתיים 11/60, הוד השרון, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,20.3.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  16.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מריסה הלפרן, מפרקת

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 72718-01-20

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת עאבדין, ע"ר 58-024749-2,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.1.2020 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.5.2020, בשעה 09.00.

כל נושה או משתתף של העמותה 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.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.30.4.2020

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 30.4.2020.

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

                                                        רשות התאגידים

הודעות לפי פקודת 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: אגודה קהילתית שיתופית צעירי באר גנים   )1(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005524-4.  

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: קהילת גן אור באר גנים - אגודה קהילתית   )2(
שיתופית להתיישבות חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005594-7.  

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.

)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.

09/02/2012:09



ילקוט הפרסומים 8679, י"א בשבט התש"ף, 6.2.2020  3656

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,5.4.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,9.00 בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ארנה חנקס, עו"ד, מפרקת

אם אנד אר 101 יזמות בע"מ
)ח"פ 51-534598-1(

)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   ,2.2.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי 
ויסמן, מרח' שמואל הנביא 92, ירושלים 9725830, 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.

 ,3.5.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 8.30, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

מרדכי ויסמן, מפרק

פול גאון רופא ילדים בע"מ
)ח"פ 51-438989-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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   ,27.1.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגית 

גאון, מרח' יוסף 37, מודיעין 7175668, למפרקת החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,2.6.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, אצל עו"ד אסף קריאל, רח' יוסף 68, מודיעין, לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

חגית גאון, מפרקת

תורפז תעשיות בושם בע"מ
)ח"פ 51-291489-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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   ,2.2.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת   ,6423902 תל–אביב-יפו   ,2 ויצמן  מרח'  חנקס,  ארנה 

החברה.
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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(

רחוב המדע 8, רחובות, במשרדי 51232191003.04.202012:00קניה נכונה בע"מ
ב''כ החברה עו''ד רונן פריד

נבו ניצן 

החשמונאים 3, הוד השרון, אצל 51208426017.03.202010:00אס. אר. טי. הובלות בע"מ
מנהל החברה חדד רוני

חדד רוני 

קוצ'ינה )1999( כלים יפים 
בע"מ

ריינס 10, רעננה, אצל מנהל החברה 51274189317.03.202010:00
גולדברג איתן

גולדברג איתן 

עוזיאל 99, רמת גן, אצל מנהל 51307894917.03.202010:00אופק תעופה ויעוץ בע"מ
החברה קהריזי שרון

קהריזי שרון

איי 2 איי לייף סטייל 
בע"מ

השריף 15, זכרון יעקב, אצל מנהל 51389652217.03.202010:00
החברה קרק דני

קרק דני

מיימונידס טכנולוגיות 
בע"מ

קבוצת שילר 1, תל אביב, אצל 51292136217.03.202010:00
מנהל החברה יצחק בנטואיץ

יצחק 
בנטואיץ

רעות סדנאות תקשורת 
חוויתית בע"מ

ההגנה 2, קריית ביאליק, אצל מנהל 51314534217.03.202010:00
החברה ארנון לקריץ

ארנון לקריץ

מתתיהו 1, ירושלים, אצל מנהל 51430218117.03.202010:00גסטהו בע"מ
החברה ג'רמי ברקוביץ

ג'רמי 
ברקוביץ

הכנסת הגדולה 13/6, תל אביב, 51151242815.03.202010:00וי. אם. טריידינג בע"מ
אצל מנהל החברה אליק מנינגר

אליק מנינגר

ניו נסה פור ג'נרל 
טריידינג בע"מ

אזהרא 20, ירושלים, אצל מנהל 51363194517.03.202010:00
החברה אלחוסייני חאלד 

אלחוסייני 
חאלד

שילובים חופש ונופש 
בע"מ

הסדנה 7, חולון, אצל מנהל החברה 51338557517.03.202010:00
דורית לימור

דורית לימור 

תמר כ"ץ לוין )א.ש.ת( 
2006 בע"מ

סמטת רובין 10, חיפה, אצל מנהל 51367764117.03.202010:00
החברה אורי כץ

אורי כץ 

פלמיר סחר ושירותים 
בע"מ

הגדוד העברי 40, הרצליה, אצל 51344775517.03.202010:00
מנהל החברה ליבר יגאל

ליבר יגאל 

שנקר אריה 6,  הרצליה, אצל מנהל 51289497317.03.202010:00שיפודי שנקר בע"מ
החברה זקן אופיר

זקן אופיר

אלמגור גרופ בנייה 
ונכסים בע"מ

העמלים 1, חיפה אצל מנהל 51441809417.03.202010:00
החברה אליהו פרץ

אליהו פרץ 

נחל הרדוף 8, מעלה אדומים, אצל 51506171117.03.202010:00ג'י אן אר טק בע"מ
מנהל החברה מיכאל קליזמן

מיכל קליזמן

יובל סמיט א.ד.מ יזמות 
בע"מ

החשמל 18, תל אביב, במשרדו של 51505283512.03.202009:00
עו''ד יוסף שלום

יוסף שלום 
עו''ד 

דותם מערכות כיבוי אש 
בע"מ

הדקלים 8, פרדס–חנה-כרכור, אצל 51245177417.03.202010:00
מנהל החברה אלישע דורון

אלישע דורון 

הנשיא 1, חדרה, אצל מנהל החברה 51279236717.03.202010:00אינטרכב בע"מ
ליאור אוז

ליאור ארז 

נחל הרדוף 8, מעלה אדומים, אצל 51359522317.3.202010:00ח.ט. מיכאל בע"מ
מנהל החברה מיכאל קליזמן

מיכאל 
קליזמן 

קירה ניהול מסעדה ומזון 
2011 בע"מ

יאיר 1, אשדוד, אצל מנהל החברה 51467950517.03.202010:00
אסף אסולין

אסף אסולין

השונית 3/4, יבנה, אצל מנהל 51344300217.03.202010:00שרי בתחנה בע"מ
החברה כהן יוסי

כהן יוסי

דון מילקו רשת מסעדות 
בע"מ

התור 3, ראשון לציון, אצל מנהל 51283843417.03.202010:00
החברה אסף אסולין

אסף אסולין 

09/02/2012:09



ילקוט הפרסומים 8679, י"א בשבט התש"ף, 6.2.2020  3658
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

גרופ וויבס טכנולוגיות 
בע"מ

הארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 5 51490681710.03.202011:00
תל אביב, במשרדי דנהירש ושות' 

משרד עורכי דין

אודי דנהירש 
עו''ד 

שדרות המגינים 58, חיפה, אצל 51428499105.03.202012:00ע.ח.מ. להובלות בע"מ
עו''ד תאמר תלחמי 

תאמר תלחמי

יויופון פתרונות תקשורת 
בע"מ

רחוב הקשת 42, תל אביב, במשרד 51555832816.03.202009:00
הנאמן נחמיה קייקוב

נחמיה 
קייקוב עו''ד

דורלין אחזקות ונכסים 
בע"מ

רחוב הקשת 42, תל אביב, במשרד 51294742516.03.202009:00
הנאמן נחמיה קייקוב

נחמיה 
קייקוב עו''ד

רחוב הקשת 42, תל אביב, במשרד 51193162816.03.202009:00ב.ד.נ. הנדסה בע"מ
הנאמן נחמיה קייקוב

נחמיה 
קייקוב עו''ד

רחוב הקשת 42, תל אביב, במשרד 51557645216.03.202009:00רדיקל גיימס בע"מ
הנאמן נחמיה קייקוב

נחמיה 
קייקוב עו''ד

רחוב הקשת 42, תל אביב, במשרד 51265034216.03.202009:00מנרון ניהול בע"מ
הנאמן נחמיה קייקוב

נחמיה 
קייקוב עו''ד

רחוב הקשת 42, תל אביב, במשרד 51434198116.03.202009:00י. הר-צבי השקעות בע"מ
הנאמן נחמיה קייקוב

נחמיה 
קייקוב עו''ד

כרמלי הדברת מזיקים 
ועשבי בר בע"מ

רחוב הקשת 42, תל אביב, במשרד 51523966316.03.202009:00
הנאמן נחמיה קייקוב

נחמיה 
קייקוב עו''ד

מאמו ייצור ייבוא ושיווק 
בע"מ

אריק לביא 8, חולון, במשרדי הנאמן 51351626015.03.202010:00
חן ברכה

חן ברכה

דרך בגין 144א, קומה 29, תל אביב, 51425507417.03.202011:00מוקד 24 - עזרפון בע"מ
במשרד קורן-גרודברג ושות' עורכי 

דין

שמואל גויתו
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