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הודעה על העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
31)ד(  התשס"א-12001, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 

לחוק–יסוד: הממשלה2, על העברת שטחי הפעולה כלהלן:

ממשרד  יועבר  ישראל  מקרקעי  רשות  של  הפעולה  שטח   )1(
האוצר למשרד הבינוי והשיכון;

שטח הפעולה של מרכז ההסברה יועבר ממשרד התרבות   )2(
והספורט למשרד ראש הממשלה;

יועבר  הממשלתית  הפרסום  לשכת  של  הפעולה  שטח   )3(
ממשרד התרבות והספורט למשרד ראש הממשלה;

ממשרד  יועבר  והביוב  המים  משק  של  הפעולה  שטח   )4(
האנרגיה למשרד משאבי המים;

למשרד  החינוך  ממשרד  יועברו  האלה  הפעולה  שטחי   )5(
ההשכלה הגבוהה והמשלימה:

השכלת  האולפנים,  לרבות  מבוגרים,  חינוך  אגף   )1(
מבוגרים וסיוע באמצעות מלגות ותמריצים למכינות 

קדם–אקדמיות לחינוך;

תחומי הפעילות של אגף קשרי חוץ ואונסק"ו )לרבות   )2(
חינוך יהודי בתפוצות כולל תכנית חפציב"ה(, ולמעט 
ספרית  בית  ופעילות  חינוך  בתחומי  החוץ  קשרי 

בישראל בנושאי תפוצות )לרבות בתי ספר תאומים(;

הערכת תארים אקדמיים מחו"ל, למעט הערכת השכלה   )3(
תיכונית;

אישור קיום קורסים לגמול השתלמות )למעט עובדי   )4(
הוראה(;

אגף תרבות יהודית, למעט מורות חיילות;  )5(

תחומי פעילות של מינהל חברה ונוער )שאינם קשורים   )6(
באופן ישיר למערכת החינוך הפורמלי( ולפי הפירוט 
תנועות  האלה:  ובתחומים  במוסדות  תמיכה  להלן: 
נוער; ארגוני נוער; מתנדבי שנת שירות; תכניות טרום 
שירות צבאי או לאומי או אזרחי לבוגרי י"ב )"מכינות 
אכסניות  מחנכים;  קבוצות  סטודנטים;  כפרי  אופק"(; 
חינוכיות לילדים ולנוער; מוסדות המקיימים הדרכת 
גרעינים  סיור;  חוגי  וסביבה;  טבע  חינוכיים,  סיורים 
תורניים; מורשת כוחות המגן; פעילות מוסדות ציבור 
בנושאי  הוראה  וסגלי  תלמידים  בהדרכת  העוסקים 
רשותית  פעילות  החינוך;  מערכת  לצד  השואה 
בתחום  ספריות  חוץ–בית  אזוריות  מועצות  ופעילות 
החינוך הבלתי פורמלי, לרבות תכנית נוער בוחר ערך 
מועצות  החופים;  ותכנית  ונוער  ילדים  ערי  כדרך; 
נוער רשותיות; תקצוב הנחיה מקצועית, ליווי והובלה 
של פעילות חוץ–בית ספרית הנוגעת ליחידות הנוער; 

והכול למעט פעילות משולבת עם בתי ספר;

באכסניות  ציוד  ורכישת  שיפוצים  בפיתוח,  תמיכה   )7(
נוער; תמיכה בפיתוח, שיפוצים ורכישת ציוד במרכזי 

הדרכה, טבע וסביבה;

המשרד  של  האחריות  תחומי  את  הכולל  הפעולה  שטח   )6(
המערך  של  האזרחי  המקצועי  במטה  הפנים  לביטחון 
ברשת  נוער  ובני  ילדים  נגד  ופשיעה  אלימות  למניעת 
להגנה  הלאומי  "המטה  גם  המכונה  מאו"ר,  )"מערך 
וקידום  לחיזוק  למשרד  יועבר  ברשת"(  ונוער  ילדים  על 

קהילתי;

ופיתוח  החקלאות  יועברו ממשרד  האלה  הפעולה  שטחי   )7(
הכפר למשרד ההתיישבות:

)חטיבה  ובקרה  לתכנון  האגף  של  הפעולה  שטחי   )1(
את  הכוללים  משימתיים(,  וגרעינים  להתיישבות 
עבודת  תכלול  ואת  בגרעינים המשימתיים  התמיכה 
הממשלה מול החטיבה להתיישבות של ההסתדרות 

הציונית העולמית;

שטח הפעולה של הרשות לשירות אזרחי;  )2(

שטח הפעולה של המכינות הקדם–צבאיות יועבר ממשרד   )8(
החינוך למשרד ההתיישבות.

הודעה  נמסרה  לעיל  על העברת שטחי הפעולה כאמור   
לכנסת ביום ט' בסיוון התש"ף )1 ביוני 2020(.

ט"ז בסיוון התש"ף )8 ביוני 2020(
)חמ 3-3281-ה12(

צחי ברוורמן  
  מזכיר הממשלה

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()12(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסמכותה לפי 
לחוק–יסוד: הממשלה2, לאצול מסמכויותיה לשרת  33)א(  סעיף 
שפורטו  נוספים  ובתחומים  ההתיישבות  בתחום  ההתיישבות 
בסעיף 2 להחלטת ממשלה מס' 1998 מיום ז' בתשרי התשע"ז )9 

באוקטובר 2016(, במקום לשר החקלאות ופיתוח הכפר3.

ט"ז בסיוון התש"ף )8 ביוני 2020(
)חמ 3-3281-ה26(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 1776.  3

הודעה על הסמכה
לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 1 לחוק שירות לאומי-אזרחי, 
התשע"ד-12014, הסמיכה הממשלה את שרת ההתיישבות לבצע 

את החוק האמור.

ט"ז בסיוון התש"ף )8 ביוני 2020(
)חמ 3-4843(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשע"ד, עמ' 380.  1
 

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

דירה 2 ברחוב צייטלין מס' 6 בע"מ
)ח"פ 51-030827-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 11.6.2020, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילי רבין, מקיבוץ געש 1, 

מיקוד 6095000, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גילי רבין, מפרק

קי טי אי מחקר ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-428702-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,9.6.2020 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
נחלת  מרח'  נעים,  משה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

יצחק 34, תל–אביב-יפו 6744825, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה נעים, מפרק

האחוזה בגבעון בע"מ
)ח"פ 51-548885-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.6.2020, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא סיוון, מרח' 

שד' המגינים 44, חיפה 3326406, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיא סיוון, מפרק

הודעה על הסמכה
לפי חוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017

אזרחי,  שירות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  בזה,  מודיעים 
התשע"ז-12017, הסמיכה הממשלה את שרת ההתיישבות לממונה 

על ביצוע החוק האמור במקום שר החקלאות ופיתוח הכפר.

ט"ז בסיוון התש"ף )8 ביוני 2020(
)חמ 3-5568(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשע"ז, עמ' 632.  1

דחיית המועד להוצאת חשבונית
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

מוסף,  ערך  מס  לחוק  116)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
חשבונית  להוצאת  המועד  את  דוחה  אני  התשל"ו-11975, 
התשל"ו-21976,  מוסף,  ערך  מס  לתקנות  3)ב(  בתקנה  הקבוע 
השתתפות  בעד  לעסקים  סיוע  מענק  שהוא  תקבול  לעניין 
התפשטות  של  הכלכלית  ההשפעה  בשל  קבועות  בהוצאות 
נגיף הקורונה, שהתקבל בידי העוסק מיום י"ח באייר התש"ף 
)23 ביוני 2020(, כך  )12 במאי 2020( עד יום א' בתמוז התש"ף 
שמועד הוצאת חשבונית בשל קבלת המענק האמור יהיה עד 

יום ח' בתמוז התש"ף )30 ביוני 2020(.

כ"ה בסיוון התש"ף )17 ביוני 2020(
)חמ 3-6065(

ערן יעקב  
מנהל רשות המסים  

ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  1

ק"ת התשל"ו, עמ' 1590.  2

הודעה על מתן הוראה למנהלי קרנות נאמנות 
ונאמנים לקרנות נאמנות

לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994

משותפות  השקעות  לחוק  97)ב1()1(  לסעיף  בהתאם 
כי  מודיעה  אני  החוק(,   - )להלן  התשנ"ד-11994  בנאמנות, 
ניירות  רשות  נתנה  לחוק,  97)ב(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
ערך )להלן - הרשות( הוראה למנהלי קרנות נאמנות ונאמנים 

לקרנות נאמנות בנושא "שירות ניהול תיקים 2.0".

ההוראה פורסמה ביום י' בטבת התש"ף )7 בינואר 2020( באתר 
הרשות www.isa.gov.il, ותחילתה מיום פרסומה ברשומות.

ט"ו בסיוון התש"ף )7 ביוני 2020(
)חמ 3-2555-ה1(

ענת גואטה  
יושבת ראש רשות ניירות ערך  

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308; התשע"ט, עמ' 63.  1
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א.ד. תעופה אסיה פסיפיק בע"מ
)ח"פ 51-479516-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 31.7.2020, בשעה 12.00, אצל המפרק,  רח' דרך השדות 
5, בית יצחק, שער חפר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור יהודאי, עו"ד, מפרק

פאבולה גיימינג בע"מ
)ח"פ 51-486148-3(

)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 
תתכנס ביום 2.8.2020, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' ז'בוטנסקי 33, 
רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רז לבנת, עו"ד, מפרק

ציון פרג'ון אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-321889-1(

)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 30.7.2020, בשעה 14.00, אצל עו"ד אסף כהן, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,72 ויצמן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ציון פרגון, מפרק

מאמא פוד מרקט בע"מ
)ח"פ 51-416365-8(

)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 30.7.2020, בשעה 14.00, אצל עו"ד אסף כהן, רח' 
ויצמן 72, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אוסנת פרגון, מפרקת

העמותה לקידום תרבות אומנות הרחוב
)ע"ר 58-055903-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
שהתכנסה ביום 29.5.2020, התקבלה החלטה לפרק את העמותה 
יעקב  באר   ,1 טופז  מרח'  גראונפלס,  עודד  את  ולמנות  מרצון 

7032004, למפרק העמותה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עודד גראונפלס, מפרק

מגשימים - חלום שמתגשם בע"מ
)ח"פ 51-528560-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת 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 15.6.2020, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מושיקו מלכה, מרח' רפפורט 

3, כפר סבא 4465141, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מושיקו מלכה, מפרק

י.ע.ב. נכסי סילבר בע"מ
)ח"פ 51-179681-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.6.2020 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר עומר, מרח' דרך אבא 

הלל 14, רמת גן 5250607, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אופיר עומר, מפרק
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על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

יצחק רוזליו, דירקטור

רהיטי קבוצת ביטונס בע"מ
)ח"פ 51-446756-2(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 12.7.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

עמית ברוך ביטון, דירקטור

צ'יק צ'אק פיצה בע"מ
)ח"פ 51-380343-7(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 12.7.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

רועי מחשילקר, דירקטור

עידן נ.מ. בע"מ
)ח"פ 51-384694-9(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 12.7.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

מיכל מכלוף, דירקטורית

סוללי מרכז השרון בע"מ
)ח"פ 51-221471-9(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 12.7.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

רן רחבי, דירקטור

דורפר אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-339160-7(

)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 30.7.2020, בשעה 14.00, אצל עו"ד אסף כהן, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,72 ויצמן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גולן דור, מפרק

יורום א.ש הולדינגס בע"מ
)ח"פ 51-450167-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
בעלי  של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניות של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.6.2020, התקבלה 
מרצון  החברה  פירוק  הליכי  את  לבטל  חוקי,  במניין  החלטה, 

ולבטל את מינויו של אגם דוד למפרק החברה.
אגם דוד, דירקטור

דלק-פי גלילות
)ש"מ 55-022811-8(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,5.6.2020 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
ח"פ  בע"מ,  הישראלית  דלק  חברת  דלק  המוגבל   השותף 
שלו  המוגבל  השותף  זכויות  מלוא  את  העביר   ,52-001894-6

בשותפות לא.י.ז.י אבו אחזקות בע"מ, ח"פ 51-446638-2.

                                         שחר שגיב, השותף הכללי

רוי 360 ווסטרה יר 1
)ש"מ 54-029020-2(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,8.6.2020 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
זכויותיו  מלוא  את  קרמר  צבי  המוגבל  השותף  העביר 
והתחייבויותיו בשותפות הנ"ל, 2.8% מסך הזכויות בשותפות, 

בלא תמורה, לסיגל קרמר. 

                                    רון לאור, מורשה חתימה בשותפות

רוזליו הובלות בע"מ
)ח"פ 51-223304-0(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 12.7.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.
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על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

דעאס גמל, דירקטור

מוטי גרפונקל בע"מ
)ח"פ 51-207959-1(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 12.7.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

מרדכי גרפינקל, דירקטור

זוהר - שיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-198686-1(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 12.7.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

על סדר היום: בדיקת מצב חובותיה של החברה.

יש להגיע לאסיפת הנושים עם אישורי תביעות ואסמכתאות 
לחוב.

אבו חמידה זוהיר, דירקטור

ג'מאל ד. סחר בע"מ
)ח"פ 51-317088-6(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

הנ"ל  החברה  של  נושים  אסיפת  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תתכנס ביום 12.7.2020, בשעה 10.00, ברח' המלאכה 6, לוד.

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(

שי נחמיההגפן 5, קריית גת, אצל שי נחמיה51568729114.07.202010:00מותג אופנה צנועה בע"מ

דן סימון חברה להשקעות 
ולבניה בע"מ

סייפן 20/1, נוף הגליל, אצל שוטה 51278032115.07.202017:00
צצאשוילי

שוטה 
צצאשוילי

האשל 44, הרצליה, אצל מנהל 51235275815.07.202010:00נטווקס טכנולוגיות בע"מ
החברה צבי וינשקר

צבי וינשקר

דקר 47, קריית מוצקין, אצל סיגלית 51282674415.07.202010:00ב.ג. סופט בע"מ
בסרגליק

סיגלית 
בסרגליק

הסוכה 6, ראשון לציון, אצל משה 51221864515.07.202010:00מ.ש. טלל - ים בע"מ
שחר

משה שחר

טייבה 1, המשולש טייבה, אצל 51388328015.07.202010:00אל מרסא בע"מ
כפאח אבו עמשה

כפאח אבו 
עמשה

בלומיס - פתרונות נדל"ן 
בע"מ

עמק האלה 77, מודיעין, אצל טלי 51523578615.07.202010:00
בן דוד

טלי בן דוד

ברל כצנלסון 65, חיפה, אצל ניסים 51194045415.07.202010:00כמו מהסרטים בע"מ
אלהרר

ניסים אלהרר

הפועל 20, הרצליה, אצל לבנת-51320812426.07.202013:30אול אין ואן בע"מ
ויסמן אורית

אורית לבנת

יורם רונן 20, ירושלים, אצל יוסי 51333359128.07.202010:30ביג קנדי בע"מ
מזרחי

יוסי מזרחי

מרינוב חיים 5/4, ירושלים, אצל 51430943426.07.20209:00ג'ה לאטו )מ.ש.ל.( בע"מ
גילי לוי

גילי לוי

מדר - שרותי כח אדם 
בע"מ

מאיר מדראלון 15/9, חריש, אצל דרור מדר51344904114.07.202020:00

הסורג 1, קומה 4, ירושלים, אצל 51252939719.07.202017:00שידורי קניון אביב בע"מ
עדו נחום, עו"ד

עדו נחום

הסורג 1, קומה 4, ירושלים, אצל 51464302230.07.202015:00ג.י.ש. ריבר 555 בע"מ
עדו נחום, עו"ד

עדו נחום
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

נטורל שילד ישראל 2016 
בע"מ

 ההסתדרות 11, הרצליה, 51543861220.07.20209:00
אצל פירסט אורן

פירסט אורן

קומונז חברת מיקרוגלים 
בע"מ

מנחם בגין 132, אצל משרד עו"ד 51527340723.07.202012:00
גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, 

גרינברג שנהב, ושות'

סטיבן קנטור

 רחוב זבולון 3, קריית אתא, 51272082219.07.202017:00ס.מ. מעליות בע"מ
אצל עו"ד ברוך אבוקרט

ברוך אבוקרט

 ארלוזורוב 154, תל אביב, 51334426729.07.202017:00טייק סירט בע"מ
אצל טייק יוסף

טייק יוסף

 דרך הזיתים 16, בית זית, 51523682628.07.202011:00בשלו את הבשר בע"מ
אצל מוטי משעלי

מרדכי 
משעלי

ברסנו ציוןאחד העם 9, עכו, אצל ברסנו ציון51549835029.07.20208:00אליהב בטיחות בע"מ

יו מג'יק ונד ניהול וייעוץ 
עסקי בע"מ

הדרור 7, מבשרת ציון, אצל ונד 51520336230.07.202015:00
יונתן

יונתן ונד

 יוסף בורג, 17 קריית מלאכי, 51483034830.07.202010:00קפה ענהאל בע"מ
אצל חי וקנין

חי וקנין

אחד העם 9, תל אביב, אצל שנהב 51342210514.08.202010:00מדינסייב בע"מ
קונפורטי רותם ושות'

עמוס 
קונפורטי

רחוב ראול ולנברג 36, תל אביב, 51427378826.07.202015:00קינגסווי 22 בע"מ
אצל משרדי כלל חברה לביטוח 

בע"מ

רו"ח שמואל 
קלנר

צביקה גרוסבגין 5, יהוד, אצל צביקה גרוס51332066302.08.202014:00ארז חקירות

רחוב יבנה 17, תל אביב, אצל 51188049431.08.202011:30ש.פ.ה. בנין ופיתוח בע"מ
משרדי החברה

הרצל שקלים

רחוב בן יהודה 34, ירושלים, 51089597227.07.202015:00שני אמריקאים בע"מ
קומה 15, אצל נעם שרייבר עו"ד

נעם שרייבר 
עו"ד

רחוב בן יהודה 34, ירושלים, 51298035027.07.202014:00דוטומי בע"מ
קומה 15, אצל נעם שרייבר עו"ד

נעם שרייבר 
עו"ד

רחוב המלך ג'ורג' 16, ירושלים, 51381396413.08.202010:00רוני טל בע"מ
אצל עודד בן עמי

עודד בן עמי

צוקרמן יצחק 24, תל אביב, אצל 51256810621.07.202010:00א.ח. הלבשה בע"מ
מנהל החברה רחים שמשיאן

רחים 
שמשיאן

מפעלי הבניאס )פטר 
2000( בע"מ

נחמיה קיבוץ שניר, אצל נחמיה גמליאל51297690313.08.202010:00
גמליאל

עדעד 20, אבן יהודה, אצל מנהל 51344737521.07.202010:00ג.ר.ס.ן. בע"מ
החברה משה רובין

משה רובין

ריבל 12, תל אביב, אצל מרנץ 51196355521.07.202010:00א. מרנץ בע"מ
אפרים מנהל החברה

מרנץ אפרים

שפרה משה חיים 9, אשדוד, אצל 51518405921.07.202010:00ארנסט מדיה בע"מ
מילן גבי תמים

מילן גבי 
תמים

דיזינגוף 97, תל אביב, אצל בקמן 51247056821.07.202010:00מסעדות תל בע"מ
אריאל

בקמן אריאל

כהן צפניהשריג 7, אשקלון, אצל כהן צפניה51371354521.07.202010:00כהן צ. השקעות בע"מ

שלמה המלך 27, לוד, אצל כפאח 51366413621.07.202010:00פנאר אר אנד די בע"מ
אבו עמשה

כפאח אבו 
עמשה
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

בן זיקרי שוקי חשמל 
ואלקטרוניקה בע"מ

נפתלי הלל 15, ראשון לציון, אצל 51155099821.07.202010:00
בן זיקרי יהושע

בן זיקרי 
יהושע

קיבוץ גלויות 48, הרצליה, אצל 51230221721.07.202010:00בייסה חברה לבנין בע"מ
יוסף בייסה

יוסף בייסה

ב.ש. - סחר בנשק 
ותחמושת )2005( בע"מ

 זלמן שניאור 12, רמת השרון, 51364618221.07.202010:00
אצל בן לואיס פיגנסון

בן לואיס 
פיגנסון

ז. אקסקלוסיב מרקטינג 
בע"מ

 שפירא משה 2, רעננה, 51261541021.07.202010:00
אצל צפורה זעירי

צפורה זעירי

הלחי 31, בני ברק, אצל משה 51232236321.07.202010:00מ.ר. צ'יקו מעדנים בע"מ
רובין

משה רובין

סימפלי אלקטרוניקה 
בע"מ

לבון פנחס 37, נתניה, אצל רהב 51187201221.07.202010:00
דוד

רהב דוד

ראס אל עמוד 1, ירושלים, אצל 51374317921.07.202010:00ג'רוזלם פטרול בע"מ
מוחמד מסוואדי

מוחמד 
מסוואדי

התומר 37, ראשון לציון, אצל 51344033921.07.202010:00מינרל 6 בע"מ
אבי צרף

אבי צרף

שביל ההרדוף 1, נהריה, אצל 51209444221.07.202010:00זיך - שרותי בנין בע"מ
זיך חנה

זיך חנה

החרושת 5, רמת השרון, אצל 51300984521.07.202010:00ניר - דרור בע"מ
יצחקי מאיר

יצחקי מאיר

שדה עוזיהו 56, שדה עוזיהו, אצל 51419460421.07.202010:00אגרו נאנו פלוס בע"מ
יעקב סבן

יעקב סבן

ברנדה פרנקלסקוב 8, נתניה, אצל ברנדה פרנק51385712821.07.202010:00אנ.די.איי. נדל"ן בע"מ

אלגרו מסיקה שלטים 
וסוככים בע"מ

לוי אשכול 20, נתניה, אצל ניסים 51421055821.07.202010:00
מסיקה

ניסים מסיקה

יפה נוף 158, פרדס חנה, אצל 51405853621.07.202010:00אומן קוסמטיקס בע"מ
דנית לנקרי

דנית לנקרי
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