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הודעה בדבר תיאום סכומים 
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

אני מודיע כי הסכומים הנקובים בסעיף 47א לחוק מס ערך 
בסעיף  כאמור  תואמו  החוק(,   - )להלן  התשל"ו-11975  מוסף, 
 ,)2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  מיום  ולפיכך  לחוק,  126)ב( 

הם כמפורט להלן:

חדשים  שקלים   306 הוא  המזערי  הסכום  )א(,  קטן  בסעיף   )1(
והסכום המרבי הוא 24,545 שקלים חדשים;

בסעיף קטן )ב(, הסכום הוא 24,545 שקלים חדשים   )2(

ג' בשבט התש"ף )29 בינואר 2020(
)חמ 3-518-ה1(                                 משה כחלון
         שר האוצר 

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשע"ט, עמ' 14034   1

הודעה בדבר תיאום סכומים 
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

פטור"  "עוסק  בהגדרה  הנקוב  הסכום  כי  מודיע   אני 
שבסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-11975 )להלן - החוק(, 
בטבת  ד'  מיום  ולפיכך  לחוק,  126)א(  בסעיף  כאמור  תואם 

התש"ף )1 בינואר 2020(, הסכום הוא 100,491 שקלים חדשים 

ג' בשבט התש"ף )29 בינואר 2020(
)חמ 3-518-ה1(                                 משה כחלון
         שר האוצר 

ס"ח התשל"ו, עמ' 52; י"פ התשע"ט, עמ' 8986   1

הודעות 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
גב/53,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
גב/191,  מס'  לתכנית  ובהתאם   ,1377 עמ'  התש"ך,   ,761
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
1750, התשל"א, עמ' 2512, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  גבעתיים  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943

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, 

הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בגבעתיים, ששטחה 127, מ"ר, המזוהה כגוש   
6161, ח"ח 249 

א' בטבת התש"ף )29 בדצמבר 2019(

)חמ 3-2(                                          רן קוניק
  יושב ראש הוועדה המקומית

   לתכנון ולבנייה גבעתיים

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' נס/1/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, 
התשל"ג, עמ' 427, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ 

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, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3851, חלקה 42;   
הייעוד: שב"צ 

ד' בשבט התש"ף )30 בינואר 2020(

)חמ 3-2(                                     שמואל בוקסר
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

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' רש/מק/915 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 
 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

10/02/2012:14



3713 ילקוט הפרסומים 8685, ט"ו בשבט התש"ף, 2020 2 10 

הוועדה  בזה  מוסרת   ,3514 עמ'  התשס"ד,   ,5317 הפרסומים 
הוועדה(,   - )להלן  השרון  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 
כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

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, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע ברמת השרון, רח' המסגר, גוש 6552, ח"ח 135,   
בשטח של 111 מ"ר; הייעוד: שצ"פ 

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
אגף נכסים ו–GIS, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהם בשעות העבודה הרגילות 

י"ח בטבת התש"ף )15 בינואר 2020(

)חמ 3-2(                                       אבי גרובר
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  __________

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

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' רש/457 
פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן 
בילקוט הפרסומים 2478, התשל"ט, עמ' 168, מוסרת בזה 
)להלן  השרון  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע 
דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון 

והבנייה 

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, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע ברמת השרון, רח' הנצח -  

גוש 6554 -  

ייעודשטח במ"רח"ח 

דרך103,003

גוש 6552 -  

ייעודשטח במ"רח"ח

דרך1359

דרך83,245 )לשעבר 2(

העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
אגף נכסים ו–GIS, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהם בשעות העבודה הרגילות 

י"ח בטבת התש"ף )15 בינואר 2020(

)חמ 3-2(                                       אבי גרובר
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  רש/210/א 
 ,1337 עמ'  התשל"א,   ,1708 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת 
ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  השרון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

לחוק התכנון והבנייה 
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, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

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 

 __________
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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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  תמ"ל/1037, 
הפרסומים 7581, התשע"ז, עמ' 9206, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק )להלן - הוועדה(, 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה 

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, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 

תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בבאר יעקב, המזוהה כגוש 4245, ח"ח 16 )לשעבר   
חלקה 13( -

מגרש
שטח הפקעה 

הייעודמדוד במ"ר

מבנים ומוסדות ציבור3011,938

A3024,792

B3026,332

3033,762

3042,043

3052,231

שצ"פ50112,700

502447

503200

5041,981

505177

כיכר עירונית6031,719

שביל6051,196

דרך6005,239

6018,945

6021,483

כ"ד בטבת התש"ף )21 בינואר 2020(

)חמ 3-2(                                        משה פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מצפה אפק  

תיאור הקרקע -   4
חטיבת קרקע ברמת השרון, רח' הנצח -  

גוש 6554 -  

ייעודשטח במ"רח"ח 

דרך110,531

63,445

12349

גוש 6552 -  

ייעודשטח במ"רח"ח

שצ"פ123138

דרך135424

שצ"פ135319

גוש 6552 -  

ייעודשטח במ"רח"ח

דרך134244

שצ"פ134168

דרך133196

שצ"פ133144

דרך132178

שצ"פ132147

גוש 6418 -  

ייעודשטח במ"רח"ח

דרך4112,460

גוש 6416 -  

ייעודשטח במ"רח"ח

דרך242189

שצ"פ24236
העתק תשריט ההפקעה ותשריט התכנית נמצאים במשרדי 
אגף נכסים ו–GIS, עיריית רמת השרון, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהם בשעות העבודה הרגילות 
י"ח בטבת התש"ף )15 בינואר 2020(

)חמ 3-2(                                        אבי גרובר
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה רמת השרון  

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

 __________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32 

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122 

 __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 

10/02/2012:14
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אשגול יועצים בע"מ
)ח"פ 51-360963-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול הליכי פירוק מרצון

הנ"ל,  החברה  של  כללית  באסיפה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
שהתכנסה ביום 2020 1 5, התקבלה החלטה מיוחדת, במניין חוקי, 
לבטל את הליכי פירוק החברה ולהסיר את מינויו של מרק פריד 

למפרק החברה 

מרק פריד, דירקטור

זוהר קלאוד דוט קום בע"מ
)ח"פ 51-586903-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

הנ"ל,  החברה  של  כללית  באסיפה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
במניין  מיוחדת,  החלטה  התקבלה   ,21 11 2019 ביום  שהתכנסה 
חוקי, לבטל את החלטתה הקודמת של החברה מיום 2019 9 2, בדבר 
פירוק החברה מרצון, וכן לבטל את מינויו של מפרק החברה, יהודה 
אהוד שיטרית, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 8, רחובות, לרבות 

ביטול מלוא סמכויותיו כמפרק 

יהודה אהוד שיטרית, מפרק

מידאל מנג'מנט
)ש"מ 55-027004-5(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המוגבל  השותף  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
אי בי אי  חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ, ח"פ 
והתחייבויותיה  זכויותיה  כל  את  בזה  מעבירה   ,51-378984-2
ח"פ  בע"מ,  ופנסיה  גמל  קופות  הלמן-אלדובי   לחברת 

 51-222726-5
יהודה עמית                רביב קורן 

                       שותפים כלליים

תאשור אחזקות
)ש"מ 54-028804-0(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 5 2 2020 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
העביר השותף המוגבל בשותפות, ש  רימון פישר החזקות בע"מ, 
ח"פ 51-468600-5, את מלוא חלקו בשותפות לשותף המוגבל 
ח"פ  בע"מ,   )2008( ניהול  פישר  ברונפמן  בשותפות,   החדש 

 51-420274-6
                                                   אברהם אברמן, עו"ד

מורשה חתימה בשותפות

בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 42852-10-19
החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 

]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,
ובעניין פירוק עמותת לא תשתוק, ע"ר 58-063384-0,

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

בקשה  הוגשה   27 10 2019 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  העמותה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 2020 2 26, בשעה 30 08 
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 

 13 2 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 2020 2 13 

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: בנקאות חדשה - אגודה שיתופית בע"מ   )1(
מס' האגודה: 57-005558-2   

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות אני ממנה למפרקת את לאה מילר-פורשטט, 

מרח' מבוא גרופי 4, תל–אביב-יפו 
שם האגודה: הנני לאורות - אגודה שיתופית לשיתוף פעולה   )2(

צרכני בקרית גת בע"מ 
מס' האגודה: 57-006056-6   

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות אני ממנה למפרק את נתן סלמה, מכיכר פז 2, 

ת"ד 1237, קריית גת 
)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 
א' בשבט התש"ף )27 בינואר 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

10/02/2012:14
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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 הקשת 42, תל אביב, במשרד 202009:00 03 51265034216מנרון ניהול בע"מ
הנאמן נחמיה קייקוב עו''ד

נחמיה 
קייקוב עו''ד 

רח' מונטפיורי 46, תל–אביב-יפו, 202008:05 04 51391465514מקרוסיל אחזקות בע"מ
במשרדו של עו''ד רון הדר

ירון ענבר

מ געש ניהול והשקעות 
בע"מ

רח' מונטפיורי 46, תל–אביב-יפו, 202011:00 04 51454214114
במשרדו של עו''ד רון הדר

גיא מלכה 

זייד מוליכים למחצה 
בע"מ

רח' מונטפיורי 46, תל אביב-יפו 55 202013 04 51311964414
במשרדו של עו''ד רון הדר

חנצינסקי 
יורם

רח' מונטפיורי 46, תל–אביב-יפו, 202018:05 04 51427273114בראל מדיה בע"מ
במשרדו של עו''ד רון הדר

בראל אמיר

במשרדו של רח' מונטפיורי 46, תל–אביב-יפו202010:00 04 51560283714אסף הרשליקוביץ בע"מ
עו''ד רון הדר

עופר ורדי שקולניק 3, רחובות, אצל עופר ורדי202012:00 03 51569033708הוצאת לאנצ'בוקס בע"מ

שמעון יצחקהמשוט 17, יבנה, אצל שמעון יצחק202009:30 03 51273762809ענת מכון אורטופדי בע"מ

י ב ב  נכסים והשקעות 
בע"מ

רחוב הארבעה 30, תל אביב, קומה 202010:00 03 51221897516
31, במשרדי קרן פוטיסימי

שמואל 
בראשי 

ציה 4, כפר כמא, אצל מנהל 202010:00 03 51562330415הנג סלושיינס 2017 בע"מ
החברה צ'רי נלגאבץ

צ'רי נלגאבץ 

הברוש 23, קיבוץ יפעת, אצל מנהל 202010:00 03 51344574215במבי מחשבים בע"מ
החברה עמר שלמה

עמר שלמה

חרושת עץ האומנים 
ל ש מ בע"מ

שביל הלולים 9, בית נקופה, אצל 202010:00 03 51255901415
מנהל החברה מועלם אמנון

מועלם אמנון

סגנון וצליל תקשורת 
בע"מ

שדרות ארלוזרוב 20, עפולה אצל 202010:00 03 51299321315
מנהל החברה ישראל כטוני

ישראל כטוני

שפירא 42, אשקלון, אצל מנהל 202010:00 03 51080971815פרידמור )1979( בע"מ
החברה מנור שוליק

מנור שוליק 

כפר עציון 1, ירושלים, אצל מנהל 202010:00 03 51355763715סאל כהת אירועים בע"מ
החברה רן אוהב ציון

רן אוהב ציון 

גיל תייר ניהול פרוייקטים 
בע"מ

יצחק המשורר 1/5, פתח תקווה, 202010:00 03 51472376617
אצל מנהל החברה תייר גיל

תייר גיל 

10/02/2012:14
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ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

רחוב הבנים 14, אשדוד, קומה 8, 202013:00 03 51494003012ארפי נסיעות בע"מ
במשרד עו''ד דוד אביטל

עו''ד דוד 
אביטל

יגאל אלון 65, תל אביב, אצל עו''ד 202010:00 03 51606883010ואזי ואזי בע"מ
יואל קינן

יואל קינן

רוזאן - מידות גדולות 
בע"מ

יעקוב 3, רחובות, אצל רו''ח אבי 202010:00 03 51208627322
טוהרי

עו''ד דניאל 
חי

ירוק א א ח  השקעות 
בע"מ

בר כוכבא 21, בני ברק, אצל סימון, 202012:00 04 51354149005
עישר, ושות'

פפיר אברהם

גיבורי ישראל 13, נתניה, במשרדי 202016:00 03 51375060419סירופים וטעמים בע"מ
רסטרטו יבוא ושיווק בע''מ

גבריאל 
קאופמן

איינשטיין 40, תל אביב, במשרד 202010:00 03 51365245305ד"ר ש  ברונק
הנאמן ברונק שלמה

ברונק שלמה

דמדר חברה לשיפוצי 
מבנים בע"מ

רחוב רשב''ג 4, ירושלים, אצל גואל 202010:00 03 51123180526
אשורי

גואל אשורי

יגאל אלון 94, תל אביב-יפו, 202012:00 03 51500584116גרין סי ריסרץ' בע"מ
במשרדי הנאמן-אפשטיין רוזנבלום 

מעוז )אי אר אמ(

אפשטיין 
רוזנבלום מעוז 

)אי אר אמ(

רחוב המדע 8, רחובות, במשרדי 202012:00 04 51364865906יוגנבך מלכי בע"מ
ב''כ החברה עו''ד רונן פריד

מלכי מוטי

קידום הפקות )עידן 2000( 
בע"מ

הקוקיה 48, ראשון לציון, אצל מנהל 202010:00 04 51304146724
החברה דהן דוד

דוד דהן

נ ש מ -החברה הישראלית 
להובלת פחם בע"מ

ההדרים 34, אשדוד, אצל הלמן 202009:00 03 51089306815
רונן, עו''ד

הלמן רונן 
עו''ד

יוסף גולרח' ברק 8 תל אביב, אצל יוסף גול202010:00 03 51489005229אינטגרייט פרטנרס בע"מ

רחוב מונטיפיורי 46, תל–אביב-יפו, 202010:20 04 51542380414ביז אס אייץ פי בע"מ
במשרדו של עו''ד רון הדר

שרון מרים 
בארי

וינטר מערכות חימום 
והסקה )2011( בע"מ

קרליבך 10, תל אביב, אצל משרד 202012:00 03 51460016219
רו''ח פריידקס ושות'

נדב מונסליזה 
עו''ד

רח' מרדכי פוגלמן 4/5, קריית 202012:00 03 51557520720מולי גרוטס בע"מ
מוצקין 2641860, אצל בעלת המניות 

הגב' ברכה גרוטס

ברכה גרוטס

א א  דור מתן חברה 
לבנייה והשקעות בע"מ

המלאכה 19, חולון 5885014, אצל 202010:00 03 51312720915
המפרק סקיזדה אורן

סקיזדה אורן

הסביון 5, הוד השרון, אצל טייב 202012:00 03 51438926123ישועת השם בע"מ
אליהו

טייב אליהו

אליה מנחם השקעות 
בע"מ

מנחם אליהוההדס 5, חרוצים, אצל מנחם אליהו202012:00 03 51438847923
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ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

בית מרקחת כפר מנדא 
בע"מ

רח' אלבוסתאן 1, כפר מנדא 202010:00 03 51192968918
1790700, אצל חוסיין טאהא רו''ח

חוסיין טאהא

ב מ  - עמית השקעות 
בע"מ

רחוב הרימון 6, גבעת שמואל, אצל 202009:00 03 51074281018
הנאמן בנימין רונן

בנימין רונן

דגל ראובן 16, פתח תקווה, במשרדי 202010:00 03 51556938216אס אף בי לחיים בע"מ
החברה

שלום פלמר

הברווז - שרותי מזון 
בע"מ

אלוף דוד 77, רמת גן, במשרדי 202010:00 03 51270040216
החברה

רון אביב

משה שרת 17א', חיפה, במשרדי 202010:00 03 51204437116ע ל מ  נתניה בע"מ
החברה

שמעון בכר

החרושת 5, רמת השרון, במשרדי 202010:00 03 51411636716קבוצת נופך ספיר בע"מ
החברה

אלי מצליח

נורית - שרותי כח אדם 
בע"מ

עין חי 41, כפר מל''ל, במשרדי 202010:00 03 51168986116
החברה

אלנתן שניר

בורסת הצעצועים 2015 
בע"מ

מחנה יוסף 24, תל אביב, במשרדי 202010:00 03 51527528716
החברה

אילן זרד

ר  רענן מרכז בריאות 
אלטרנטיבית בע"מ

שד' יצחק 11, חיפה, במשרד הנאמן 202010:00 03 51316133109
רענן רבקה

רענן רבקה

כיסופים 17, ירושלים, במשרד 202010:00 03 51475543812י צ שטרן יעוץ בע"מ
הנאמן רן סיון עו''ד

רן סיון עו''ד

רח' הארבעה 21, תל אביב, אצל 202012:00 03 51123794319לרנה בע"מ
הנאמן עו''ד ורד קלקה

ורד קלקה

רחוב בן יהודה 2, קומה 2, חדר 220, 202009:00 03 51251691515ביס קולקשן בע"מ
ירושלים אצל עו''ד ליטל פרלמוטר

עו''ד ליטל 
פרלמוטר

חצור 5, בת ים, משרד עו''ד מירב 202016:00 03 51261726715פרטי ריהוט חסין בע"מ
רחמני

מירב רחמני

מקפה - ייבוא, שיווק 
והפצת קפה בע"מ

משה לוי 11, בניין UMI, ראשון 202009:00 03 51313110213
לציון, במשרד הנאמן עו''ד טוני שלם

עו''ד טוני 
שלם

מיטב ד מ  ניהול ואחזקות 
בע"מ

משה לוי 11, בניין UMI, ראשון 202009:00 03 51228852313
לציון, במשרד הנאמן עו''ד טוני שלם

עו''ד טוני 
שלם

אן טי איי  )ג'י ג'י ( מחקר 
ופיתוח בע"מ

בקיבוץ גינוסר, במשרדי בעלת 202008:30 03 51305073215
המניות תרביות רקמה משתלות 

גינוסר בע''מ

עו''ד גיל עוז

תרביות רקמה שיווק 
בינלאומי בע"מ

בקיבוץ גינוסר, במשרדי בעלת 202008:30 03 51269301115
המניות תרביות רקמה משתלות 

גינוסר בע''מ

עו''ד גיל עוז

יוסופוב יורירבינוביץ 68, חולון, אצל יוסופוב יורי202010:00 03 51488044210יו אם ג'י ארועים בע"מ

סומו שירותי מיתוג 
ופרסום בע"מ

יעבץ 33,תל אביב, אצל כספי ושות', 202016:00 03 51545138310
משרד עורכי דין

דורון טאובמן
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