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הודעה על מינוי קצינת תגמולים
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח חדש[

)תגמולים  הנכים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[1, מיניתי את אתי אעידן 

לקצינת תגמולים לעניין החוק האמור.

מען: אגף שיקום נכים - מחוז טבריה; תחום רווחה ושר"פ 
במחוז שיקום נכים, טבריה.

כ"א באדר התש"ף )17 במרס 2020(
)חמ 3-42-ה1(

נפתלי בנט  
שר הביטחון  __________

1  ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016

אשראי,  נתוני  לחוק  98)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב שינוי המדד 
שפורסם בחודש ינואר 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 
2019, התעדכנו סכומי העיצומים הכספיים כאמור בסעיפים 91 
ו–92)א( לחוק, והחל מיום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020( הם 

כלהלן:

"הסכום הבסיסי" כהגדרתו בסעיף 91 -   )1(

לעניין לשכת אשראי, לשכת מידע על עוסקים, מקור  )א( 
מידע המעביר מידע למאגר ומשתמש בנתוני אשראי 

לפי פסקה )1( - 200,610 שקלים חדשים;

לעניין מיופה כוח בתמורה לפי פסקה )2( - 10,030 שקלים  )ב( 
חדשים, ואם הוא תאגיד - 50,150 שקלים חדשים;

עיצום כספי בשל הפרת הוראה לפי סעיף 92)א( - 50,150   )2(
שקלים חדשים.

כ"ו באדר התש"ף )22 במרס 2020(
)חמ 3-5958(

צוריאל תמם  
הממונה על שיתוף בנתוני אשראי  __________

1  ס"ח התשע"ו, עמ' 838.

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון 
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

בהתאם לתקנה 31)א( לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-11977, 
ניתנת בזה הודעה, כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים, 
בישיבתה  דנה  הרישיונות(,  ועדת   - )להלן  התשל"ו-21976 
הדין  עורכי  בבקשות   ,)2020 באפריל   1( בניסן התש"ף  ז'  מיום 
המפורטים להלן, ומצאה כי התמלאו במבקשים, לכאורה, תנאי 
הכשירות כמפורט בסעיף 2 לחוק האמור, בכפוף להשתתפות 

בהשתלמות שהכירה בה ועדת הרישיונות.

כל אדם הטוען שמבקש מהמבקשים האמורים אינו מקיים 
תנאי מתנאי הכשירות לכהונה כנוטריון כמפורט בחוק האמור, 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הרישיונות  לוועדת  להגיש  רשאי 
מען  לפי  עותקים  בשני  בכתב,  מנומקת  התנגדות  זו,  הודעה 

נשרים  כנפי  רח'  המשפטים,  משרד  רישיונות,  ועדת  הוועדה: 
15, בניין התאומים, קומה 2, גבעת שאול, ת"ד 34445, ירושלים 
91343, או לפקס' 02-6467935. כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר 

.notarypz@justice.gov.il :אלקטרוני

מען משרדשם פרטישם משפחה
מועד הגשת 

הבקשה

14.01.2019תל–אביב-יפועמית שלוםאבן

20.01.2020תל–אביב-יפואורי חייםאדם

22.09.2019כפר יונהליהיאיינס

25.11.2019שדרותהילהאליה

24.02.2020בית ג'ןיוסףאסעד

שרון שלמה ברבי
דרור

28.10.2019באר שבע

11.03.2020נתניהאברהםגוגיג

19.03.2020תל–אביב-יפושירלי מלכהגרוס

17.12.2019הוד השרוןרונןויזל

11.03.2020ראשון לציוןאביטלזפסוצקי לופו

19.10.2019כפר כנאזאהיח'מאיסה

25.02.2020פתח תקווהאיילתטל-שחר

26.02.2020מזכרת בתיהיעקבלבני

23.09.2019ירושליםפאתןקראווי

05.12.2019הוד השרוןרחמיםרצון

שטיינברג 
טורשיאנו

04.03.2020ירושליםמרק רונלד

28.01.2020נתניהאריהשמיר ברוכשטיין

כ"ז בניסן התש"ף )21 באפריל 2020(
)חמ 3-2319-ה1(  

    סיגל יעקבי
ממלאת מקום המנהלת הכללית של      

                                                  משרד המשפטים
                          יושבת ראש ועדת הרישיונות

תיקון הכרזה על "אזור מעלה" ו"אזור מורד"
לפי כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(, 

התשמ"ז-1987

כך  תתוקן  מעלה"1,  ו"אזור  מורד"  "אזור  על  ההכרזה 
בתשרי  י"ט  יום  ועד  זה  תיקון  של  פרסומו  שמיום  שבתקופה 
מורד",  "אזור  לעניין   ,)1( בפסקה   ,)2026 בספטמבר   30( התשפ"ז 

אחרי פסקת משנה )1( יבוא:

פרט
טור א'

מספר רישיון
טור ב' 

מספר מיתקן
טור ג'

מקור מים

נחל הירמוך".1199229662")2(

כ"ה בניסן התש"ף )19 באפריל 2020(
)חמ 3-5565(

                                                גיורא שחם
                               מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב

י"פ התשע"ח, עמ' 7954; התשע"ט, עמ' 8898.  1

          
ק"ת התשל"ז, עמ' 1724.  1

ס"ח התשל"ו, עמ' 196.  2
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הודעה על מיזוגי חברות
לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21 )ב( לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-11988 -

אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:  א. 

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

2020-074471Fiat Chrysler Automobiles N.V
Peugeot S.A

ייצור, מכירה ושיווק של כלי רכב

ייצור, מכירה ושיווק של כלי רכב

פורמולה מערכות )1985( בע"מ2020-076329

אופק צילומי אוויר )1987( בע"מ

אופק מערכות צילום )1995( בע"מ

אהוד ישעיהו פרידלנדר

שירותי ייעוץ תוכנה

צילומי אוויר, מדידות ומידע גאוגרפי

עגש אחזקות והשקעות בע"מ2020-076407

תואם יבוא ויצוא אגש"ח בע"מ

וי. איי משלחים בע"מ

די.בי.אס. איי השקעות בע"מ

ב.ר.י.ן השקעות בע"מ

משקי הקיבוצים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

שילוח בין–לאומי

שילוח בין–לאומי

שילוח בין–לאומי

אחזקות

גירון פיתוח ובניה בע"מ2020-076788

נכסי הדרים בע"מ

נדל"ן מניב

נדל"ן מניב

אלסמד פתרונות רפואיים בע"מ2020-076888

לביא מדטק בע"מ

מתן פתרונות מותאמים פרטנית לכל סוגי 
המיתקנים הרפואיים

ייצוג חברות פארמה בישראל

סינודן בע"מ2020-077899

אלקטרודן סחר בע"מ

ייבוא, שיווק והפצה של מוצרי חשמל

ייבוא, שיווק והפצה של מוצרי חשמל

מאיר חברה למכוניות ומשאיות בע"מ2020-078132

קווים תחבורה ציבורית בע"מ

תחומים שונים בעולם הרכב

שירותי תחבורה ציבורית

תעשיות רדימיקס )ישראל( בע"מ2020-081591

בטון העמק שותפות כללית 

אחים שרבט תחבורה והובלה בע"מ

ייצור בטון

ייצור בטון

ריט 1 בע"מ2020-081752

אלה ר. נכסים ואחזקות )1994( בע"מ

איסתא מלונות בע"מ

נדל"ן מניב

נדל"ן מניב

תחום המלונאות

אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוג בתנאים כלהלן: ב. 

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

2019-060337Danaher Corporation

General Electric Company

 GE Healthcare Life Sciences Biopharma

ייצור, שיווק והפצה של ציוד רפואי ותרופות

ייצור, טכנולוגיה ושירותים במגוון תחומים

המיזוג אושר בכפוף למילוי התנאים שהטילה הנציבות האירופאית בעניין; במסגרת זו חלק מהפעילויות של החברה הנרכשת 
יימכרו לצד שלישי.

העבודה  בשעות  ירושלים,   ,4 ועולמו  עם  רח'  התחרות,  רשות  במשרדי  הציבור  לעיון  פתוח  החברות  מיזוגי  של  המרשם 
.www.competition.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י"א בניסן התש"ף )5 באפריל 2020(
מיכל הלפרין )חמ 3-2156-ה1(        

__________                                      הממונה על התחרות
ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ט, עמ' 246.  1
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הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 2696 )להלן - 
התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 
בזה  מצהירה  התכנית(,   - )להלן   2317 עמ'  התש"ם,   ,2654
לסעיף  בהתאם  ירושלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
 - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, שביחס אליה פורסמה 
הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 
2843, התשמ"ב, עמ' 2670, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של 

עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ת פ ס ו ת

תיאור הקרקע -

גוננים, תחום ההפקעה  חטיבת קרקע בירושלים, שכונת 
מכור,  פת,  יעקב  הנשיא,  יהודה  הרחובות:  פני  על  משתרע 

הורקניה, ברניקי, ניקנור, נתנאל.

הפקעה זו כוללת:

גוש 30143, חלקות בשלמות 149, 159, ח"ח 5, 10, 11, 13, 
 ,151  ,110  ,109  ,98  ,56 בשלמות  חלקות   ,30171 גוש   ;152  ,150
158, 170, 214 )חלקה 32 ישנה(, ח"ח 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 80, 81, 84, 85, 86, 99, 100, 101, 108, 181 )חלק מחלקה 

22 ישנה(.

לנכסי  האגף  במשרדי  נמצא   )23/425( ההפקעה  תשריט 
העירייה, עיריית ירושלים, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו 

בשעות העבודה הרגילות.

כ"ז בניסן התש"ף )21 באפריל 2020(
)חמ 3-4(

אליעזר ראוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

הודעות מאת הוועדות המקומיות 

מחוז מרכז

מרחב תכנון יבנה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
404-0690438

והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מרכז  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  יבנה, 

מופקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מס' 404-0690438 
גרסה: תשריט מוצע: 20, גרסה: תקנון: 43

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
404-0237081
404-0273557

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: 
ישוב: יבנה

גושים וחלקות:
חלק מגוש מוסדר 3511, חלקה בשלמות 184, חלקות בחלקן 25, 

 216 ,198 ,189 ,186 ,127
חלק מגוש מוסדר 3512, חלקות בחלקן 153, 304, 308, 310, 312.

עיקרי הוראות התכנית:
בנייה  זכויות  חלוקת  כולל  מגרשים  וחלוקת  איחוד    .1

מאושרות בהתאם, כמסומן בתשריט. 
קביעת מס' קומות מירבי המותר לבנייה.    .2

שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט.    .3
קביעת חזית מסחרית כמסומן בתשריט והגדרת שימושים,    .4

זכויות והוראות בנייה בהתאם. 
שינוי הוראות בינוי מכוח תכנית מס' 404-0237081 :    .5

הגדרת גובה קומת הקרקע/קומה מפולשת.  א.  
הגדלת תכסית מרבית מותרת לבנייה.  ב.  

הוספת זכויות בנייה ויח"ד.    .6

מטרת התכנית:
שטחים  תוספת  ויח"ד,  בנייה  זכויות  תוספת  וחלוקה,  איחוד 

למסחר ברח' עולי הגרדום. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים מיום פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
רחוב  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים, 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .089433383 טל':  יבנה,   4 התנאים 
רחוב  מרכז,  מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

הרצל 91 רמלה.

ולא תידון אלא, אם כן הוגשה  התנגדות לתכנית לא תתקבל 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדר עבודתו( 

תשמ"ט-1989.
צבי גוב ארי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה יבנה  

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר/מפורטת מס' 
456-0239939

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
 456-0239939 1965 בדבר הפקדת תכנית מפורטת  התשכ"ה - 

גרסת הוראות: 30 גרסת תשריט: 22

המהווה שינוי/כפיפות לתוכניות הבאות:
כפיפות לתוכנית בר/2020

כפיפות לתוכנית תמ"א/10/ג/4
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אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית וכן כל הזכאי לכך 
ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
גבעת  ולבנייה שורקות דואר  למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
התנגדות  העתק   .08-9412714 או   08-9412991 טל':   60948 ברנר 
המרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

קריית הממשלה שד' הרצל 91 רמלה 72430 טל': 08-9788444.

התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  פירוט  בכתב, 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סדר נוהל בהתנגדויות לתוכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו 

התשמ"ט – 1989(
 

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר/מפורטת מס' 
456-0830216

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
 456-0830216 מפורטת  תכנית  הפקדת  בדבר  התשכ"ה-1965 

גרסת הוראות: 13 גרסת תשריט: 7

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי לתוכנית בר/324

שינוי לתוכנית 456-0142190

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: ברנר

ישוב: גבעת ברנר

גושים וחלקות:
גוש: 2634 מחלקה: 58 עד: 58 בשלמות

מטרות התכנית:
שינוי קווי בנין צדדיים עבור קורות תמיכה מבטון.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין צדדיים, 0 מ', באופן נקודתי כמסומן בתשריט 
62א)א()4(  סעיף  ע"פ  בלבד  מבטון  תמיכה  קורות  לצורך  וזאת 

לחוק התכנון והבנייה.

כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון: 
www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין, או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית וכן כל הזכאי לכך 
ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
גבעת  ולבנייה שורקות דואר  למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
התנגדות  העתק   .08-9412714 או   08-9412991 טל':   60948 ברנר 
המרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

קריית הממשלה שד' הרצל 91 רמלה 72430 טל': 08-9788444.

התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  פירוט  בכתב, 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
)סדר נוהל בהתנגדויות לתוכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו 

התשמ"ט - 1989(
משה קזולה  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה שורקות  

כפיפות לתוכנית בר/309
כפיפות לתוכנית בר/מק/3/309
כפיפות לתוכנית 456-0333823

שינוי לתוכנית משמ/76/בר
שינוי לתוכנית בר/166

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: גדרות 

ישוב: גן הדרום

גושים וחלקות:
גוש: 882 מחלקה: 42 עד: 42 בשלמות
גוש: 882 מחלקה: 44 עד: 44 בשלמות

גוש: 882 מחלקה: 40 עד: 40 חלקי
גוש: 883 מחלקה: 137 עד: 137 חלקי

גוש: 884 מחלקה: 23 עד: 23 בשלמות
גוש: 884 מחלקה: 24 עד: 24 בשלמות
גוש: 884 מחלקה: 25 עד: 25 בשלמות
גוש: 884 מחלקה: 26 עד: 26 בשלמות

גוש: 884 מחלקה: 60 עד: 60 חלקי
גוש: 884 מחלקה: 61 עד: 61 חלקי
גוש: 884 מחלקה: 69 עד: 69 חלקי

מטרות התכנית:
תיקונים בגבולות הנחלות ללא שינוי בסך השטח הכולל של כל 

יעוד קרקע, קביעת קווי בנין.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה של מגרשים ע"י תיקון גבול בין תאי שטח  א.  
A59 )מגורים בישוב כפרי( ו-B59 )קרקע חקלאית - חלקה 
שינוי  ללא  חקלאית(  ב'  )חלקה   1002 שטח  תא  לבין  א'( 

בשטח הכולל של כל יעוד קרקע עפ"י סעיף 62א)א(1.
איחוד וחלוקה של מגרשים ע"י תיקון גבול בין תאי שטח  ב.  
A95 )מגורים בישוב כפרי( ו-B95 )קרקע חקלאית - חלקה 
א'( לבין תאי שטח A96 )מגורים בישוב כפרי( ו-B96 )קרקע 
חקלאית - חלקה א'( ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד 

קרקע עפ"י סעיף 62א)א(1.
איחוד וחלוקה של מגרשים ע"י תיקון גבול בין תאי שטח  ג.  
A96 )מגורים בישוב כפרי( ו-B96 )קרקע חקלאית - חלקה 
ב'  )חלקה  ו-1000  משק(  )מבני   105 שטח  תאי  לבין  א'( 
חקלאית( ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע עפ"י 

סעיף 62א)א(1.
איחוד וחלוקה של מגרשים ע"י תיקון גבול בין תאי שטח  ד.  
A98 )מגורים בישוב כפרי( ו-B98 )קרקע חקלאית - חלקה 
שינוי  ללא  חקלאית(  ב'  )חלקה   1001 שטח  תא  לבין  א'( 

בשטח הכולל של כל ייעודי הקרקע עפ"י סעיף 62א)א(1.
שינוי קו בנין קדמי ביעוד מגורים בישוב כפרי בנחלות 59,  ה.  
95, 96, 98 וכן בתא שטח 105 ביעוד מבני משק מ-6 מ' ל-5 

מ' עפ"י סעיף 62א)א(4.
שינוי קו בנין אחורי ביעוד מגורים בישוב כפרי בנחלות 59,  ו.  
95, 96, 98 מ-5 מ' ל-0 מ' לכיוון החלק החקלאי של הנחלה 

עפ"י סעיף 62א)א(4.

כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון: 
www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין, או בכל פרט תכנוני 
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כיופים סנטר בע"מ
)ח"פ 51-203868-8(

)בפירוק מרצון על ידי נושים(

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית
לפקודת  338)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה כללית סופית 
של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.6.2020, בשעה 12.00, במשרד 
98, מגדל  יגאל אלון  רח'  דין,  עורכי   - ושות'  זליגמן  גולדפרב, 
אמפא, קומה 40, תל–אביב-יפו 6789141, לשם הגשת דוח סופי 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  החברה,  מפרק  של 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יימשך  ככל שמצב החירום במדינה בצל מגפת הקורונה 
ולא יתאפשר כינוסה של האסיפה במועד האמור אלא בדרך 
שיחת  באמצעות  הנושים  אסיפת  תכונס  וידאו,  שיחת  של 
וידאו בהתאם. לקבלת פרטים נוספים במקרה זה יש להתקשר 

למספר 03-6089803.
דויד גולדפרב, מפרק

אספרסו בר בטבע בע"מ
)ח"פ 51-222985-7(

)בפירוק מרצון על ידי נושים(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323)ב(, 327)4( ו–338)ב( 
אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
נושים סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.6.2020, בשעה 
יגאל  רח'  דין,  עורכי   - ושות'  זליגמן  גולדפרב,  במשרד   ,15.00
אלון 98, מגדל אמפא, קומה 40, תל–אביב-יפו 6789141, לשם 
התנהל  כיצד  המראה  החברה,  מפרק  של  סופי  דוח  הגשת 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

יימשך  ככל שמצב החירום במדינה בצל מגפת הקורונה 
ולא יתאפשר כינוסה של האסיפה במועד האמור אלא בדרך 
שיחת  באמצעות  הנושים  אסיפת  תכונס  וידאו,  שיחת  של 
וידאו בהתאם. לקבלת פרטים נוספים במקרה זה יש להתקשר 

למספר 03-6089803.
דויד גולדפרב, מפרק

כיופים סנטר בע"מ
)ח"פ 51-203868-8(

)בפירוק מרצון על ידי נושים(

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323)ב(, 327)4( ו–338)ב( 
אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
נושים סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.6.2020, בשעה 
יגאל  רח'  דין,  עורכי   - ושות'  זליגמן  גולדפרב,  במשרד   ,13.00
אלון 98, מגדל אמפא, קומה 40, תל–אביב-יפו 6789141, לשם 
התנהל  כיצד  המראה  החברה,  מפרק  של  סופי  דוח  הגשת 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

בקשה לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 32245-11-19

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

ובעניין פירוק חברת קלע סילבר 1 בע"מ, ח"פ 51-513130-8, 

והמבקשים: אבי בן טל, ע"י ב"כ עו"ד נמרוד תבור ואח', מרח' 
פקס'   ,03-7518925 טל'   ,5252141 גן  רמת  ש.א.פ,  בית   ,3  היצירה 
03-7518125; סיון ציבולסקי, ע"י ב"כ עו"ד נועם רונן ו/או רן שמיע 
ו/או אח', ממשרד גורניצקי ושות', עורכי דין, מרח' רוטשילד 45, תל 

אביב, טל' 03-7109191, פקס' 03-560655.

בקשה  הוגשה   14.11.2019 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 6.5.2020, בשעה 11.30.

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 

למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיהם לפי המען של עו"ד נמרוד תבור, לא יאוחר משעה 

12.00 ביום 29.4.2020.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 21.4.2020.

נמרוד תבור, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

אספרסו בר בטבע בע"מ
)ח"פ 51-222985-7(

)בפירוק מרצון על ידי נושים(

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית סופית
לפקודת  338)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה כללית סופית 
של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10.6.2020, בשעה 14.00, במשרד 
98, מגדל  יגאל אלון  רח'  דין,  עורכי   - ושות'  זליגמן  גולדפרב, 
אמפא, קומה 40, תל–אביב-יפו 6789141, לשם הגשת דוח סופי 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  החברה,  מפרק  של 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

יימשך  ככל שמצב החירום במדינה בצל מגפת הקורונה 
ולא יתאפשר כינוסה של האסיפה במועד האמור אלא בדרך 
שיחת  באמצעות  הנושים  אסיפת  תכונס  וידאו,  שיחת  של 
וידאו בהתאם. לקבלת פרטים נוספים במקרה זה יש להתקשר 

למספר 03-6089803.
דויד גולדפרב, מפרק
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המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלכס וייג, עו"ד, מפרק

תודעה באר שבע
 )ע"ר 580555175(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,22/04/2020 ביום  שהתכנסה 
בן  מרח'  יהודה,  בן  מדואל  אבנר  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

אבנר יהודה 24, נס ציונה 4517001, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

אבנר מדואל בן יהודה, מפרק

ונונו נדלן בע"מ
)ח"פ 51-498603-3(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את עו"ד אסף אוסלקה, מרח' מנחם בגין 23, תל 

אביב, 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.

 ,15.9.2020 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.
אסף אוסלקה, עו"ד, מפרק

ש.א. אנגל יזמות בתמ"א 38 זמסקי 6-8 בע"מ
)ח"פ 51-544872-8(

)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 
החברה הנ"ל, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה 
מרצון ולמנות את שי אנגל, מרח' הרב לנדא יעקב 6, בני ברק, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

יימשך  ככל שמצב החירום במדינה בצל מגפת הקורונה 
ולא יתאפשר כינוסה של האסיפה במועד האמור אלא בדרך 
שיחת  באמצעות  הנושים  אסיפת  תכונס  וידאו,  שיחת  של 
וידאו בהתאם. לקבלת פרטים נוספים במקרה זה יש להתקשר 

למספר 03-6089803.
דויד גולדפרב, מפרק

עמי ערוצים בע"מ
 )ח"פ 513137265(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
05/03/2020, התקבלה  ביום  והתכנסה  הנ"ל, שנועדה  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה 
גרטלר, מרח' אלוני ניסים 17, תל–אביב-יפו 6291938, למפרקת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/06/2020, 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.         

חנה גרטלר, מפרקת

או.דו. בר קפה בע"מ
 )ח"פ 514441856(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 07/06/2020, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' פיקסו 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אתא,  קריית   ,22
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אופיר ג'ימי ברזק, מפרק

רוטו אינטראקטיב בע"מ
 )ח"פ 514794346(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30/06/2020, בשעה 16:00, אצל המפרק, רח' 
קדיש לוז 11, קריית מוצקין, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
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מודוספ בע"מ
)ח"פ 51-509392-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 30.4.2020, בשעה 11.00, אצל אלפונטה גרופל כהן, 
משרד עורכי דין, רח' בצלאל 1, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמרוד יהושע גליקסמן, מפרק

אאוטסטרים מדיה בע"מ
)ח"פ 51-461642-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.4.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונן מונוסביץ, מרח' 
וולנברג 24, מגדלי זיו, בניין B, קומה 4, תל ביב 6971922, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רונן מונוסביץ, עו"ד, מפרק

יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,16.7.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, 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.
שי אנגל, מפרק

אי רביב צ'יינג בע"מ
)ח"פ 51-543714-3(

)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   ,10.3.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נוברט 
נוף הגליל 1752303, למפרק   ,3240 7, ת"ד  חרוד  בלומנטל, מרח' 

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.

 ,30.8.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 16.00, 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.
נוברט בלומנטל, עו"ד, 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 הנאמן)כתובת, אצל(

מחסני תעשייה קרני 
שומרון בע"מ

הנחל 27, קרני שומרון, אצל משרדי 51534755718.3.202012:00
החברה

איגור פרייבר

גיסין אבשלום 11, פתח תקווה, אצל 51404735624.5.202010:00אגם פאלאס בע"מ
דוד דנינו

דוד דנינו

התעש 20, כפר סבא, אצל רוט 51394998224.5.202010:00מילרגו בע"מ
אוריאל

רוט אוריאל

לידאס מימון 
והשקעות בע"מ

טארק עבד אלחי 1, טירה, אצל סאמר 51430874124.5.202010:00
ג'לג'ולי

סאמר 
ג'לג'ולי

שיר א.י. מרכז 
החשמל בע"מ

יפרח יוסיאטלי 12, אשדוד51293309422.5.202020:30

ניב"מ חברה לניהול 
וייעוץ בהשכלה 

ומדע בע"מ

עו"ד איילת הרב ישעיהו משורר 4, פתח תקווה5133050864.6.202017:30
ברקוביץ
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