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הארכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה
לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 

החדש )הוראת שעה(, התש"ף- 2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 2)ד()2( לחוק סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף- 
ממשי  סיכון  יש  כי  ששוכנעה  לאחר  החוק(,   - )להלן   12020
משמעותית  ולפגיעה  הקורונה  נגיף  של  רחבה  להתפשטות 
מכוח  פעולות  לנקוט  מתחייב  כך  ובשל  הציבור  בבריאות 
שר  עמדת  לפניה  שהובאו  לאחר  בחוק,  הקבועות  הסמכויות 
הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות בעניין, 
ולאחר שהתקבל אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, 
חירום  מצב  על  ההכרזה  של  תוקפה  את  הממשלה  מאריכה 
י"ט  מיום  ימים,   60 של  נוספת2  לתקופה  הקורונה  נגיף  בשל 
באדר התשפ"א  י"ט  יום  עד   )2021 בינואר   3( בטבת התשפ"א 

)3 במרס 2021(.

ח' בטבת התשפ"א )23 בדצמבר 2020(
בנימין נתניהו  )חמ 3-6107(   
ראש הממשלה  

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378.  1

י"פ התש"ף, עמ' 8630; התשפ"א, עמ' 920.  2

הארכת מינוי יושבת ראש לוועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  32)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט   בתי  לחוק   16 סעיף  ולפי  התשס"א-12001,  ממאסר, 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
שופטת  פריאל,  אריקה  של  מינויה  את  מאריך3  אני  העליון, 

בקצבה של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדת שחרורים.

)15 במרס  תוקף המינוי לשנתיים, מיום ב' בניסן התשפ"א 
.)2021

כ"ג בכסלו התשפ"א )9 בדצמבר 2020(
)חמ 3-101-ה6(                           אבי ניסנקורן
   שר המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

י"פ התשע"ט, עמ' 9050.  3

מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  32)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001, ולפי סעיף 10א)ה( לחוק בתי המשפט  
]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
בית  של  עמית  שופט  איזקסון,  שלמה  את  ממנה  אני  העליון, 

משפט שלום, ליושב ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי עד יום י"ח באלול התשפ"ב )14 בספטמבר 2022(.

ג' בכסלו התשפ"א )18 בנובמבר 2020(
)חמ 3-101-ה6(

אבי ניסנקורן  
    שר המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  32)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה את ויסאם חיר, שופט של בית משפט שלום, ליושב 

ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים, מיום ו' בטבת התשפ"א )21 בדצמבר 
.)2020

כ"ג בכסלו התשפ"א )9 בדצמבר 2020(
)חמ 3-101-ה6(

אבי ניסנקורן  
     שר המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובאישור נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את יניב בוקר, שופט של בית משפט שלום, לסגן 

נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום.

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
)חמ 3-60-ה5(

אבי ניסנקורן  
    שר המשפטים

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי סגנית נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
העליון,  בית המשפט  נשיאת  ובאישור  משולב[, התשמ"ד-11984, 
שלום,  משפט  בית  של  שופטת  חולתא,  ענת  את  בזה  ממנה  אני 

לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום.

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
)חמ 3-60-ה5(

אבי ניסנקורן  
    שר המשפטים

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובאישור נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את רפאל כרמל, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן 

נשיא של בית המשפט המחוזי בירושלים.

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
)חמ 3-60-ה5(

אבי ניסנקורן  
שר המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1
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הודעה בדבר מינוי יושבת ראש וחברה נוספת
לפי תקנות הנכים )ועדה רפואית עליונה(, התשכ"ד-1964

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 לתקנות הנכים 
ד"ר  את  מיניתי  התשכ"ד-11964,  עליונה(,  רפואית  )ועדה 
רוביצ'ק אודיל יולנדה, מס' רישיון 29109, ליושבת ראש וחברה 

נוספת ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות האמורות.

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

כ"א באדר התש"ף )17 במרס 2020(
)חמ 3-183-ה1(

נפתלי בנט  
   שר הביטחון

ס"ח התשכ"ד, עמ' 870; התשס"ח, עמ' 568.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 4316.  2

שינוי הרכב המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה
לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, 
התש"ס-12000, אני ממנה למועצה הארצית לשיקום נכי נפש 

בקהילה חברים, כמפורט להלן:

יונית אפרתי, נציגת שר המשפטים, במקומה של גבי אדמון 
ריק2;

תמר שמעוני, נציגת משרד הביטחון במקומה של אלישבע 
פיקובסקי3.

תוקף המינוי עד יום י"ח בכסלו התשפ"ג )12 בדצמבר 2022(.

כ"ג בכסלו התשפ"א )9 בדצמבר 2020(
)חמ 3-3105-ה1(

יולי )יואל( אדלשטיין  
שר הבריאות  

ס"ח התש"ס, עמ' 231.  1

י"פ התש"ף, עמ' 5680.  2

י"פ התש"ף, עמ' 5680.  3

שינוי הרכב המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה
לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק שיקום נכי נפש בקהילה, 
התש"ס-12000, אני ממנה למועצה הארצית לשיקום נכי נפש 
בקהילה את דנית בן עמר שכטמן, נציגת שר החינוך, במקומה 

של נירית גולומב2.

בדצמבר   12( התשפ"ג  בכסלו  י"ח  יום  עד  המינוי  תוקף 
.)2022

כ"ג בכסלו התשפ"א )9 בדצמבר 2020(
)חמ 3-3105-ה1(

יולי )יואל( אדלשטיין  
שר הבריאות  

ס"ח התש"ס, עמ' 231.  1

י"פ התש"ף, עמ' 5680.  2

מינוי סגנית נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
העליון,  בית המשפט  נשיאת  ובאישור  משולב[, התשמ"ד-11984, 
מחוזי,  משפט  בית  של  שופטת  כהן,  אביגיל  את  בזה  ממנה  אני 

לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו.

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
)חמ 3-60-ה5(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
העליון,  בית המשפט  נשיאת  ובאישור  משולב[, התשמ"ד-11984, 
אני ממנה בזה את בני שגיא, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן 

נשיא של בית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו.

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
)חמ 3-60-ה5(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
העליון,  בית המשפט  נשיאת  ובאישור  משולב[, התשמ"ד-11984, 
אני ממנה בזה את אליהו בכר, שופט של בית משפט מחוזי, לסגן 

נשיא של בית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו.

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(
)חמ 3-60-ה5(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי יושב ראש ועדה מיוחדת
לפי פקודת האריסים )הגנה(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת האריסים )הגנה(1, אני 
ממנה את השופט דניאל קירס, שופט של בית משפט שלום, ליושב 

ראש ועדה מיוחדת לפי הסעיף האמור, במחוז הצפון.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ג בכסלו התשפ"א )9 בדצמבר 2020(
)חמ 3-38(

אבי ניסנקורן  
   שר המשפטים

חוקי א"י, כרך א', עמ' 476.  1
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות

21,100,000פירעון מילוות אחר

24,570,000סך הכול פירעון מילוות

7,294,000הוצאות מימון
      -הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

517,000,000

24,500,000הנחות ארנונה
      -הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

541,500,000סך הכול הוצאות בלא מותנה
5,500,000הוצאה מותנה

547,000,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ג בתמוז התשע"ט )16 ביולי 2019(
)חמ 3-360-ה1(

לילי פיינטוך  
הממונה על מחוז הדרום  

תמצית תקציב רגיל של עיריית נתיבות לשנת 
 הכספים 2020

לפי פקודת העיריות

 - )להלן  העיריות1  לפקודת   209 סעיף  לפי  מודיעה  אני 
הפקודה(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 206)ג( לפקודה, שנאצלה 
לשנת  נתיבות  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  מאשרת  אני  לי2, 

הכספים 2020, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
49,426,000ארנונה כללית

100,000מפעל המים
2,562,000עצמיות חינוך

245,000עצמיות רווחה
9,093,000עצמיות אחר

61,426,000סך הכול עצמיות

48,740,000תקבולים ממשרד החינוך

27,524,000תקבולים ממשרד הרווחה
7,664,000תקבולים ממשלתיים אחרים

37,768,000מענק כללי לאיזון
10,123,000מענקים אחרים ממשרד הפנים

131,819,000סך הכול תקבולי ממשלה

6,678,000תקבולים אחרים
9,342,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

209,265,000

15,500,000הנחות בארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

224,765,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

 תמצית תקציב רגיל של עיריית אילת 
 לשנת הכספים 2019

לפי פקודת העיריות

 - )להלן  העיריות1  לפקודת   209 סעיף  לפי  מודיעה  אני 
הפקודה(, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 206)ג( לפקודה, שנאצלה 
לשנת  אילת  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  מאשרת  אני  לי2, 

הכספים 2019, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד הכנסות
293,100,000ארנונה כללית

      -מפעל המים
3,750,000עצמאיות חינוך

593,000עצמאיות רווחה
43,592,00עצמאיות אחר

341,035,000סך הכול עצמאיות

124,029,000תקבולים ממשרד החינוך

36,197,000תקבולים ממשרד הרווחה
8,638,000תקבולים ממשלתיים אחרים

      -מענק כללי לאיזון
2,901,000מענקים אחרים ממשרד הפנים

171,765,000סך הכול תקבולי ממשלה

      -תקבולים אחרים
שנים  ובגין  חד–פעמיות  הכנסות 

קודמות
-      

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

512,800,000

28,700,000הנחות ארנונה
      -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

541,500,00סך הכול הכנסה בלא מותנה

5,500,000הכנסה מותנה

547,000,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
108,728,000שכר כללי

157,774,00פעולות כלליות

      -מפעל מים

266,502,000סך הכול הוצאות כלליות

81,350,000שכר עובדי חינוך

80,999,000פעולות חינוך

162,349,000סך הכול חינוך

12,063,000שכר עובדי רווחה

44,222,000פעולות רווחה

56,285,000סך הכול רווחה

3,470,000פירעון מילוות מים וביוב

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ד, עמ' 296.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ד, עמ' 296.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.
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במחנהו, או בלשכתו, רח' יפו 97, בניין כלל, קומה 8, ירושלים, 
לזמן בהודעות על התקדמות  בתוך המועדים שיפורסמו מזמן 
ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן 
הפרטים  כל  את  למלא  ויש  הנ"ל  בלשכה  או  במחנה  להשיגו 

הקבועים בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.

מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
דוד רוטנברג  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר ירושלים  

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

נוף חן הסעות בע"מ
)ח"פ 51-169705-4(

)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   ,29.12.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בתיה 
קסטרו-קנופף, מרח' עמינדב 17, תל–אביב-יפו 6706710, 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.

 ,1.5.2021 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.

בתיה קסטרו-קנופף, מפרקת

בשקלים חדשיםצד ההכנסות

2,018,000הכנסה מותנה

226,783,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
41,127,000שכר כללי

51,706,000פעולות כלליות
150,000מפעל המים

92,983,000סך הכול כלליות

33,225,000שכר עובדי חינוך
39,168,000פעולות חינוך
72,393,000סך הכול חינוך

6,477,000שכר עובדי רווחה
28,402,000פעולות רווחה
34,879,000סך הכול רווחה

48,000פירעון מילוות מים וביוב
8,204,000פירעון מילוות אחר

8,252,000סך הכול פירעון-מלוות

445,000הוצאות מימון
      -הוצאות בגין בחירות

313,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
211,283,000

15,500,000הנחות בארנונה

      -הוצאות לכיסוי גירעון נצבר

224,765,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

2,018,000הוצאה מותנה

226,783,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"א באלול התש"ף )31 באוגוסט 2020(
)חמ 3-360-ה1(

לילי פיינטוך  
הממונה על מחוז הדרום  

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים, ביום 

י"ח בשבט התשפ"א )31 בינואר 2021(, או בסמוך לתאריך זה.

תיאור המקרקעין

המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' 31558 - שיח' גראח, 
ירושלים )גוש שומה ירדני 30134(.

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגישן לפקיד ההסדר 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.12.2018, התקבלה החלטה 
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
שלומי אביטן, מרח' הצפצפה 2, רמת ישי 3009500, 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.

שלומי אביטן, מפרק

 "קונפליט ודיאלוג" מועדון לימודי 
ברפואת שיניים בע"מ )חל"צ(

)ח"פ 51-489457-5(

)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 30.12.2020, התקבלה החלטה 
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,6908403 תל–אביב-יפו   ,3 בניהו  מרח'  ארד,  אהרן  אהוד  את 

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.

אהוד אהרן ארד, מפרק

חברת ילדים
)ע"ר 58-058638-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  ניתנת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של העמותה 
הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.11.2020, התקבלה החלטה לפרק את 
הדקלים  מרח'  ברנשטיין,  מרים  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

177, פרדס–חנה-כרכור 3700000, למפרקת העמותה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

מרים ברנשטיין, מפרקת

ג. בר מהנדסים ייזום וניהול בע"מ
)ח"פ 51-348373-5(

)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   ,12.11.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך 

גרשגורן, מרח' בן צבי 40/59, גבעתיים, 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.

 ,8.2.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  8502500, לשם הגשת  כרמית   ,38 צבי  ברח'   ,18.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ברוך גרשגורן, מפרק

פנצ'רית האחים בע"מ
)ח"פ 51-519069-2(

)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 29.12.2020, התקבלה החלטה 
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד ראפת ארחייבי, מרח' אלנרג'ס 1, בסמת טבעון 3600800, 

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.

ראפת ארחייבי, עו"ד, מפרק

הר ירוק סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-531421-9(

)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 
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קינטיק מדיקוס בע"מ
)ח"פ 51-455563-0(

)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 11.2.2021, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' ויצמן 24, 
כפר סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי יהודה ירין, מפרק

איגואנה הפקות בע"מ
)ח"פ 51-254308-3(

)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 14.2.2021, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיים סאמט, מפרק

חגי שבתאי חברת עורך דין
)ח"פ 51-559476-0(

)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 20.12.2018, התקבלה החלטה 
של בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד חגי שבתאי, מרח' לאונרדו דה וינצ'י 13, תל–אביב-יפו, 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

חגי שבתאי, עו"ד, מפרק

נעלי קנגרו )א.ע( בע"מ
)ח"פ 51-489211-6(

)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 
החלטה  התקבלה   ,29.12.2020 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  המניות 
את  ולבטל  מרצון  החברה  פירוק  הליכי  את  לבטל  חוקי  במניין 

מינויו של אלישע אידה למפרק החברה.

אלישע אידה, דירקטור

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(

אצל רבקה רוטשילד, בכתובת: 51459880407/02/202109:00אאוריקה א.ל.מ. בע"מ
זבוטינסקי 9, בני ברק

רבקה רוטשילד

עדיס נדל"ן )הרצליה( 
בע"מ

 אצל עמליה פז, בכתובת: מרדכי51388559014/02/202109:00
 גור 18, תל אביב

עמליה פז

איציק גישר - בניין 
ויזמות בע"מ

אצל יצחק גישר, בכתובת: 51381760121/02/202109:00
לילינבלום 4, חדרה

יצחק גישר

איי.אמ.די.איי.איי. 
שיווק בע"מ

 אצל יהושע אורן, בכתובת:51502738121/02/202109:00
 הורדים 21, קדימה

יהושע אורן

דורון בר–אל, חברת 
עורכי דין

 אצל דורון בר–אל, בכתובת:51326750011/02/202112:00
 מוטה גור, קומה 2, פתח תקווה

דורון בר-אל

שלמה זהבי חברה 
לבנין ופיתוח בע"מ

 אצל שלמה זהבי, בכתובת:51243425910/02/202110:00
כצנלסון 17, כפר סבא

שלמה זהבי

א.א. גאמא פיתוח 
עסקים בע"מ

 אצל אדרי משה, בכתובת:51362952710/02/202110:00
מוסקוביץ בנימין 25, הרצליה

אדרי משה

03/01/2116:19
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אצל קליגוג לו שרית, בכתובת: 51265429410/02/202110:00מן דיפו בע"מ
יצחק שדה 51, רמת השרון

קליגוג לו שרית

אצל צאן ניר, בכתובת: גל פרץ 31, 51420533510/02/202110:00שפע סחר א.נ. בע"מ
תל אביב

צאן ניר

מולטיבג עטיפה 
באהבה בע"מ

אצל רועי יששכר, בכתובת: פרי 51517977810/02/202110:00
דלאדר 8, חיפה

רועי יששכר

אצל חיים אליהו, בכתובת: 51234122310/02/202110:00קומפאיטל 1996 בע"מ
הפועלים 6, באר שבע

חיים אליהו

 אצל ערן סלמה, בכתובת:51386750710/02/202110:00פלפולו בע"מ
מיהליבר 2 , ראשון לציון

ערן סלמה

סטיב שווק מוצרים 
טכניים בע"מ

אצל שטוי ציון, בכתובת: מושב 51317770910/02/202110:00
שדה עוזיהו 196

שטוי ציון

 אצל כהן מיכאל, בכתובת:51169921710/02/202110:00נדיר צבעים בע"מ
 תושיה 12, תל אביב

כהן מיכאל

 אצל יוסי שדה, בכתובת: 51372829510/02/202110:00ריאליטק בע"מ
שמשון 11, תל אביב

יוסי שדה

צ'יק צ'אק פיצה 
בע"מ

אצל מחישלקר רועי, בכתובת: 51380343710/02/202110:00
צונדק ברנרד והרמן 10, באר שבע

מחשילקר רועי

סופר שדה ורבורג 
בע"מ

אצל בני חלפון, בכתובת: שדה 51324261010/02/202110:00
ורבורג

בני חלפון

 אצל יניב דנינו, בכתובת: 51416010010/02/202110:00ע.ב. עפר ואפר בע"מ
לכיש 1, אשקלון

יניב דנינו

 אצל שחל בן עמי, בכתובת: דרך 51475341710/02/202110:00לוג'יסטיקלאוד בע"מ
בין 55, תל אביב

שחל בן עמי

אולמי פנינת היהלום 
בע"מ

 אצל ויזל מנחם, בכתובת: פנקס 51364190210/02/202110:00
דוד 21, נתניה

ויזל מנחם

אצל קורן גיא, בכתובת: בן גוריון 51583081810/02/202110:00מרילין בוטיק בע"מ
דוד, 1 בני ברק

קורן גיא

אזימוט תעשיות 
הנדסת חשמל בע"מ

אצל יאן שניידר, בכתובת: אירוס 51328602110/02/202110:00
הארגמן 11, נתניה

יאן שניידר

ג.פ. עלוש סוכנויות 
בע"מ

 אצל עלוש גאהד, בכתובת:51162120310/02/202110:00
 באקה אל גרביה

עלוש גאהד
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