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הודעה על מינוי סגן שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה לפי סעיף (10ב)( )7ו–( )14לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי לפי סעיף 43ה(א) לחוק–יסוד :הממשלה,2
אישרה הממשלה את מינויו של חבר הכנסת יאיר גולן,
המתמנה על ידי שר הכלכלה והתעשייה ,בהסכמת ראש
הממשלה החליפי ,לסגן שר במשרד הכלכלה והתעשייה.
לפי סעיפים (25א) ו–(43ה(א) לחוק–יסוד :הממשלה ,נמסרה
הודעה לכנסת על מינוי סגן השר ועל זיקתו לראש הממשלה
החליפי ביום י"ז באב התשפ"א ( 26ביולי .)2021
כ' באב התשפ"א ( 29ביולי )2021
(חמ -3-3281ה)1

1
2

שלום שלמה
מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"א עמ'  ;168התש"ף ,עמ' .41
ס"ח התשס"א עמ'  ;158התש"ף ,עמ' .34

הודעה על מינוי חברה לרשות החשמל

העליון ,אני ממנה בזה את רנה הירש ,שופטת של בית משפט
שלום ,לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז.
י"ב באב התשפ"א ( 21ביולי )2021
(חמ -3-60ה)5
גדעון סער
שר המשפטים

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את ארז נוריאלי ,שופט של בית משפט
שלום ,לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז.
י"ב באב התשפ"א ( 21ביולי )2021
(חמ -3-60ה)5

1

לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו1996-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (22ב)( )3לחוק משק
החשמל ,התשנ"ו ,11996-החליטה הממשלה למנות ,לפי הצעת
שר האוצר ,את שני מנדל-לאופר לחברה ברשות החשמל,
כנציגת שר האוצר מקרב עובדי משרד האוצר.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ט באב התשפ"א ( 28ביולי )2021
(חמ )3-2713

1

שלום שלמה
מזכיר הממשלה
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;208התשע"ו ,עמ' .83

מינוי סגנית נשיא
לפי חוק בית המשפט לענייני משפחה ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב) לחוק בית המשפט לענייני
משפחה ,התשנ"ה ,11995-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את שירי היימן ,שופטת של בית משפט
שלום (ענייני משפחה) ,לסגנית נשיא של בתי המשפט לענייני
משפחה במחוז חיפה.
י"ט באב התשפ"א ( 28ביולי )2021
(חמ -3-2666ה)3

1

מינוי סגנית נשיא

י"ט באב התשפ"א ( 28ביולי )2021
(חמ -3-60ה)5

1

גדעון סער
שר המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

גדעון סער
שר המשפטים
ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;393התשס"ד ,עמ' .384

הודעה בדבר עלות אספקת השירותים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את אביגיל זכריה ,שופטת של בית
משפט שלום ,לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז
חיפה.

גדעון סער
שר המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה1975-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12ד(ג) לחוק פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים ,התשל"ה ,11975-אני מודיע כי עלות אספקת
השירותים ,במחירי שנת  ,2020היא  655מיליון שקלים חדשים.
ב' באב התשפ"א ( 11ביולי )2021
(חמ )3-3989

1

אביגדור ליברמן
שר האוצר
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;234התשס"ט ,עמ' .192

הודעה על מינוי קצין תגמולים
מינוי סגנית נשיא

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב] ,1מיניתי את הרשומים
מטה לקציני תגמולים לעניין החוק האמור:

בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

1 0156
10/08/21

1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
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והיא נעשית עקב פעולתי להוספת החומר האמור
לתוספת הראשונה לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש],
התשל"ג ,31973-וכדי לאפשר את השלמת הליך ההוספה
כאמור.

היחידה לשיקום לתעסוקה והכשרה מקצועית:
קרן שוחט
היחידה לתביעות וקביעת זכאות:
רעות שלום

ל' באב התשפ"א ( 8באוגוסט )2021
(חמ )3-4690

שירי ויצמן
אודליה כהן.
המען :מטה אגף שיקום נכים ,רחוב ז'בוטינסקי  ,94פתח
תקווה .49517

3

ל' בסיוון התשפ"א ( 10ביוני )2021
(חמ -3-42ה)1
בנימין גנץ
שר הביטחון

הסמכת מפקח
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

הודעה על אצילת סמכות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,
אני אוצלת את סמכותי להכיר במוסדות להכשרה מקצועית
בתחום התעופה לפי ההגדרה "מוסד להכשרה מקצועית"
בסעיף  1לחוק קליטת חיילים משוחררים ,התשנ"ד,21994-
למנהל רשות התעופה האזרחית.
1

י"ח באב התשפ"א ( 27ביולי )2021
(חמ -3-17ה)1
מירב מיכאלי
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;132התשע"ז ,עמ' .1019

בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף  205לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,שנאצלה לי,2
ולאחר שעבר הכשרה מתאימה ,כאמור בסעיף  205לחוק ,אני
מסמיך את אוריאל לדאני למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת
הסמכויות לפי כל דין ,במרחב תכנון שדרות ,במחוז הדרום.
תוקף הסמכה זו עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב ( 31בדצמבר
 ,)2021וכל עוד המוסמך משמש במשרתו בוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין.
הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח
במרחב תכנון כלשהו ,אם קיימת כזו.
ה' באב התשפ"א ( 14ביולי )2021
(חמ -3-715ה)3

1
2

הארכת תוקפה של הכרזה דחופה על חומרים
אסורים בהפצה

בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב) לחוק המאבק בתופעת
השימוש בחומרים מסכנים ,התשע"ג ,12013-ולאחר
שהתייעצתי עם הגורמים המייעצים שהסמיכו יושב ראש
הרשות הלאומית לביטחון קהילתי והמפקח הכללי של משטרת
ישראל כאמור בסעיף (5ב) לחוק האמור ,אני מאריך את תוקפה
של ההכרזה הדחופה על חומרים אסורים בהפצה שפורסמה
ביום כ' באב התש"ף ( 10באוגוסט  2)2020ושתוקפה עד יום ב'
באלול התשפ"א ( 10באוגוסט  ,)2021בשלושה חודשים נוספים
עד יום ו' בכסלו התשפ"ב ( 10בנובמבר  ;)2021ההארכה כאמור
היא לעניין החומר המפורט להלן בלבד:
)N,N-diethyl-2-[5-nitro-2-[(4-propan-2-yloxyphenyl
.methyl]benzimidazol-1-yl]ethanamine

הידוע גם בשם:

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף  205לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,שנאצלה לי,2
ולאחר שעבר הכשרה מתאימה ,כאמור בסעיף  205לחוק ,אני
מסמיך את שגיא בוחבוט ,למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת
הסמכויות לפי כל דין ,במרחב תכנון טבריה ,במחוז הצפון.
תוקף הסמכה זו עד יום כ' בתמוז התשפ"א ( 30ביוני ,)2021
וכל עוד המוסמך משמש במשרתו בוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה במרחב התכנון שצוין.
הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח
במרחב תכנון כלשהו ,אם קיימת כזו.
כ"ג בסיוון התשפ"א ( 3ביוני )2021
(חמ -3-715ה)3

*Isotonitazene
1

2

*

ס"ח התשע"ג ,עמ' .221
י"פ התש"ף ,עמ' .7397
בהכרזה שפורסמה בי"פ התש"ף ,עמ'  7937נפלה טעות דפוס
בשם הנוסף של החומר (.)Isotonitazene
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אברהם ברון כהן
מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ז ,עמ' .884
י"פ התשע"ח ,עמ' .922

הסמכת מפקח

לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים,
התשע"ג2013-

1

נחמן אש
המנהל הכללי של
משרד הבריאות
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,27עמ' .526

2

אברהם ברון כהן
מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ז ,עמ' .884
י"פ התשע"ח ,עמ' .922

10157

הסמכת מפקח
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף  205לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,שנאצלה לי ,2ולאחר
שעבר הכשרה מתאימה ,כאמור בסעיף  205לחוק ,אני מסמיך
את ראובן רועי משה ,למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת
הסמכויות לפי כל דין ,במרחב תכנון מצפה אפק.
תוקף הסמכה זו עד יום י"א בתמוז התשפ"ג ( 30ביוני
 ,)2023וכל עוד המוסמך משמש במשרתו בוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין.

 ,)2021בתיקי בד"א  ,5/21 ,64/20החליט להטיל על ראני רושרוש,
רישיון מס'  ,47175עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין
לתקופה של חמש שנים.
תוקף ההשעיה מיום י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר  - 2021יום
תחילת השעייתו בתיק בד"מ  )4/18עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31
בדצמבר .)2025
ל' באב התשפ"א ( 8באוגוסט )2021
(חמ )3-94
אורי אלפרסי
המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח
במרחב תכנון כלשהו ,אם קיימת כזו.

הסמכת פקח  -עיריית עכו

לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-

ג' בתמוז התשפ"א ( 13ביוני )2021
(חמ -3-715ה)3

1
2

אברהם ברון כהן
מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ז ,עמ' .884
י"פ התשע"ח ,עמ' .922

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי של
לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ה באב התשפ"א ( 3באוגוסט
 ,)2021בתיק בד"א  ,051/2020החליט להטיל על לידר רייכמן ,רישיון
מס'  ,39679עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה
של שלושים ושתיים שנה כלהלן:
בגין תיק בד"מ  8 - 28/19שנות השעיה
בגין תיק בד"מ  8 - 29/19שנות השעיה
בגין תיק בד"מ  3 - 41/19שנות השעיה
בגין תיק בד"מ  5 - 49/19שנות השעיה
בגין תיק בד"מ  8 - 50/19שנות השעיה.
בתום ריצוים של עונשים אלה במצטבר תחל בריצוי
עונשה בגין תיק בד"מ  - 51/19השעיה לצמיתות ,כמפורט בגזר
הדין.
תוקף ההשעיה מיום י"ב באב התשפ"א ( 21ביולי  )2021עד
יום כ"ג בתמוז התתי"ב ( 20ביולי .)2052
ל' באב התשפ"א ( 8באוגוסט )2021
(חמ )3-94

1

אורי אלפרסי
המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר

אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הרשויות
1
המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח2008-
(להלן  -חוק אכיפה סביבתית) ,אני מסמיך בזה את הרופא
הווטרינר הרשותי איתן קליגלר ,שמספר רישיונו  ,2746ואשר קיבל
הכשרה מתאימה לכך ,ופיקח על חוק צער בעלי חיים (הגנה על
בעלי חיים) ,התשנ"ד1994-( 2להלן  -חוק צער בעלי חיים) ,במסגרת
החוק לאכיפה סביבתית ,ולאחר שעמד בכל החובות והמטלות
המזכות קבלת תעודה זו ,לפקח בתחום עיריית עכו לפי חוק אכיפה
סביבתית לעניין חוק צער בעלי חיים והתקנות שהותקנו לפיו.
ההסמכה תיכנס לתוקף לאחר חתימתי עליה ,ותעמוד
בתוקפה עד לביטולה על ידי או עד סיום עבודתו של הנזכר לעיל
בעיריית עכו ,לפי המוקדם משניהם.
ט' בחשוון התשפ"א ( 27באוקטובר )2020
(חמ )3-4029
שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו
 1ס"ח התשס"ח ,עמ' .534
 2ס"ח התשנ"ד ,עמ' .56

הודעה על מינוי יושב ראש וחברי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית כפר יונה ,בישיבתה מיום כ"א בסיוון
התשפ"א ( 1ביוני  )2021את עידית בר זוהר ומיקי רוזנברג
לחברי ועדת ערר לארנונה.
כמו כן ,מינתה מועצת עיריית כפר יונה בישיבתה מיום
י"ח באב התשפ"א ( 27ביולי  )2021את ניר אברמוב ליושב ראש
ועדת ערר לארנונה.
י"ט באב התשפ"א ( 28ביולי )2021
(חמ -3-265ה)1
שושי כחלון
ראש עיריית כפר יונה

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי של
לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ה באב התשפ"א ( 3באוגוסט
1

1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 63887-05-21
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה :פינג פונג הפועל ראשון ובי"ס
לקט-רגל ולכדורגל ע"ר ,58-017347-4
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום ,24.10.2021
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
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.10.10.2021
לנושה או לחבר העמותה שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בהתאם לתקנה  9לתקנות החברות (פירוק) ,התשמ"ז,1987-
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום .10.10.2021
טובה פריש ,עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודה שיתופית
הואיל וביום  20.7.2020ניתן צו לפירוק האגודה
נפחא  -אגודת מים שיתופית; חקלאית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-005370-2וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים  ,9016התש"ף,
עמ'  ,7742והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום ,1.8.2021
ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק מספר האגודות
השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף
מאוגד.
כ"ג באב התשפ"א ( 1באוגוסט )2021
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אוריינטל ווייבז בע"מ
(ח"פ )51-598756-8
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.7.2021התקבלה החלטה במניין חוקי
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עופר טל ,מרח' ידידות
 ,12הוד השרון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עופר טל ,עו"ד ,מפרק

תיא יזמות (ת.פ.ט)
(ש"מ )55-025898-2

הודעה על שינויים בשותפויות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,22.12.2020
חלו בשותפות השינויים האלה:
הוספת שותפים :תיא חברה להשקעות בע"מ ,ח"פ
 ,52-000848-3וקסם סטודיוס בע"מ ח"פ .51-093165-2
גריעת שותפים :תיא תקשורת בע"מ ,ח"פ ,52-003419-0
ור.ת אולפנים בע"מ ,ח"פ .51-164880-0
			
		
		

שירת הסירנה
(ש"מ )55-001383-3

הודעה על שינויים בשותפויות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום 2.12.2020
חלו בשותפות השינויים האלה:
הועברה הזכות משידורי פרסומת מאוחדים בע"מ ,ח"פ
 ,51-088637-7אל אפיקים מאוחדים סרטים ( )2007בע"מ ,ח"פ
 .51-399360-0השותף שנכנס הוא שותף מוגבל ,שהכניס סכום
של  1ש"ח.
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עמירם בן גיניגר
השותף הכללי
מורשה חתימה בשותפות

אברהם פרחי
השותף הכללי
מורשה חתימה בשותפות

10159

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט1999-
שעת
מקום כינוס האסיפה הכללית
האסיפה
(כתובת ,אצל)
הכללית
אורי צבי גרינברג  19חולון ,אצל
10:00
סטולריו אהורל
התעשייה  37נשר ,אצל נפש נסים
10:00

שם חברה
מ.י.ר.ש.פ .שיווק בע"מ

ח"פ
513252312

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
19/09/2021

טבע  -בר תמציות
ושמנים טבעיים לישראל
בע"מ
מ.י.ה - .מלט לבן בע"מ

511972424

19/09/2021

513270520

19/09/2021

10:00

אייץ .בי .אייץ עוף ובקר
בעמק הירדן בע"מ
כהן ,אורן ושות'  -רואי
חשבון
לה סטרגה בע"מ

514955905

19/09/2021

10:00

514120542

19/09/2021

10:00

513414698

19/09/2021

10:00

לוריצ'י ישראל בע"מ

511941593

19/09/2021

10:00

511775108

ר.ג .דורון סוכנות ביטוח
( )1993בע"מ
512088212
קוינטנר יעוץ וניהול
בע"מ
אקספי אודיו טכנולוג'יס 513698662
בע"מ
קפיטל יזום וקידום בע"מ 514357391

19/09/2021

10:00

19/09/2021

10:00

19/09/2021

10:00

19/09/2021

10:00

ע.ש.ג ברכה בע"מ

514633882

19/09/2021

10:00

סטרים קונטרול בע"מ

513566661

19/09/2021

10:00

הכתר שבכשרות בע"מ

514591866

19/09/2021

10:00

דניאלה ואלון שרותי
הסעדה בע"מ
אורסאן  1בע"מ

513286831

19/09/2021

10:00

514406065

19/09/2021

10:00

513566034

19/09/2021

10:00

513301341

19/09/2021

10:00

פרח בא מהטבע באהבה
בע"מ
מיכללת ברק המרכז
הישראלי לניהול מתקדם
בע"מ
ש .שחר שיווק נעליים
( )2001בע"מ
דיאלוג מערכות תקשורת
והפעלה ( )1994בע"מ
כץ משה שווק והובלות
בע"מ
פיצה פלאנט בע"מ

מצפה הילה  7עכו ,אצל בועז
קוינטנר
מוצקין  21תל אביב ,אצל ישי
אלהרר
קיבוץ גבעת חיים מאוחד  ,9אצל
יותם גבעתי
שדרות הרצל  19טבריה ,אצל חיים
משה גרינולד
דוד המלך  55תל אביב ,אצל בועז
יעקב תושב
רבי טרפון  1נתניה ,אצל שלמה
פרידמן
אחימאיר  7נתניה ,אצל אלון אסרף
עמל  13ראש העין ,אצל יואלי
צפריר
נחל יששכר  12מולדת ,אצל אורי
השילוני
הכפר הירוק  1רמת השרון ,אצל
שמעון ברק

נפש נסים

רבין חיימוב
הכהן
חנן בן הרוש
דניאל אורן
בועז קוינטנר
עודד זקס
רוני גבאי
בועז קוינטנר
ישי אלהרר
יותם גבעתי
חיים משה
גרינולד
בועז יעקב תושב
שלמה פרידמן
אלון אסרף
יואלי צפריר
אורי השילוני
שמעון ברק

513077818

19/09/2021

10:00

512049495

19/09/2021

10:00

ארבע ארצות  22חולון ,אצל שחר
משה חליוה
פרופס  1נתניה ,אצל ניסן לב רן

שחר משה
חליוה
ניסן לב רן

511811101

19/09/2021

10:00

513526285

19/09/2021

10:00

אלברט שוויצר  33חיפה ,אצל כץ
משה מנשה
הגידוד העברי  15ראשון לציון,
אצל עמוס ותורי

כץ משה מנשה

1 0160
10/08/21

בן זכאי  10בני ברק ,אצל רבין
חיימוב הכהן
קיבוץ בית זרע  1טבריה ,אצל חנן
בן הרוש
מבצע הראל  10ראשון לציון ,אצל
דניאל אורן
מצפה הילה  7עכו ,אצל בועז
קוינטנר
שיינפיין  10כפר סבא ,אצל עודד
זקס
גרינברג  9חולון ,אצל רוני גבאי

שם הנאמן
סטולריו אהורל

עמוס ותורי
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ח"פ
514645449

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
19/09/2021

513397182

19/09/2021

פרייב יבוא ושיווק מוצרי 515312429
מזון בע"מ
514472646
נובה ג'ינס בע"מ
514316702
ח.ד.א גבעת חיים בע"מ

19/09/2021
19/09/2021
19/09/2021

512742768

19/09/2021

512506551
514122613
512301714

19/09/2021
19/09/2021
19/09/2021

513333500

19/09/2021

שם חברה
איי.פי  -ווקס פתרונות
תקשורת בע"מ
ל.מ .אביב בע"מ

שעת
מקום כינוס האסיפה הכללית
האסיפה
(כתובת ,אצל)
הכללית
האדמות  20נס ציונה ,אצל רמי
10:00
בוארון
שרה אהרונסון  1פתח תקווה ,אצל
10:00
לוי מנשה
נתן אלבז  3תל אביב ,אצל רוסלן
10:00
פרייב
הרמן  4לוד ,אצל שריקי זאהר
10:00
שפירא  10פתח תקווה ,אצל לוי
10:00
דניאל
ראס אל עמוד  32ירושלים ,אצל
10:00
יעקוב רושדי
הגליל  30נתניה ,אצל יואב אליאב
10:00
השיקמה  2אזור ,אצל שי בן שמואל
10:00
שי עגנון  71ב ים ,אצל יעקב בן
10:00
שמעון
זמיר  24נחלים ,אצל גליק משה
10:00

שם הנאמן
רמי בוארון
לוי מנשה
רוסלן פרייב
שריקי זאהר
לוי דניאל

א.ע.נ להשקעות למסחר
כללי בע"מ
שודאן בע"מ
סלע ומצודה בע"מ
אחזקות בן שמעון יעקב
בע"מ
משה גליק-משרד עורכי
דין
מרכז מלגזות ומשאבות
בע"מ
סבבה ארועים בע"מ
אלון אליהו מחזור מתכת
בע"מ
המזרח אירועים בע"מ
לייף איז גוד (ישראל)
בע"מ
ה.ג.ס.ב .בע"מ

514201516

19/09/2021

10:00

513587394
512767005

19/09/2021
19/09/2021

10:00
10:00

513820977
514514082

19/09/2021
19/09/2021

10:00
10:00

רח' בן גוריון  ,4גן יבנה ת"ד  ,48אצל
עמוס שורצמן
עמוס  19רמלה ,אצל אשרף דרבאשי
מרים מזרחי  20רחובות ,אצל אליהו
אלון
עמוס  19רמלה ,אצל אשרף דרבאשי
מגדל  19תל אביב ,אצל צדיק אייל

513222315

19/09/2021

10:00

קונקום בע"מ

512972928

19/09/2021

10:00

רח' שביל החלב  5יוקנעם ,אצל פול
דר דראי
הנמל  13אשקלון ,אצל יעקב דוד

יעקב דוד

קיזמט אינטרנשיונל
בע"מ
ש.ל .גלגלים בתנופה
בע"מ
א.א .אפנדיס בע"מ

512241563

19/09/2021

10:00

הנמל  13אשקלון ,אצל יעקב דוד

יעקב דוד

513701763

19/09/2021

10:00

513429217

19/09/2021

10:00

ביטון סיגלית בע"מ

513617746

19/09/2021

10:00

טריידינג אלגוריתמס
בע"מ
מעדניית תות בע"מ
סואי רשת מסעדות
יפניות בע"מ
ס .פארק (ש .פת-יה)
יעוץ בע"מ
נימו אחזקות בע"מ

514173079

19/09/2021

10:00

רבי יהודה הנשיא  32חיפה ,אצל
לב שלמה
משה קול  76ירושלים ,אצל שמש
אמיר
מושב בית עזרא ,אצל יחזקאל
סיגלית
אידר  8חיפה ,אצל רן אל יניב

לב שלמה

513637728
515343150

19/09/2021
19/09/2021

10:00
10:00

512213489

19/09/2021

10:00

513608273

19/09/2021

10:00

זמיר  86נהריה ,אצל מלבינה וייסר
דניאל פריש  3תל אביב ,אצל שלום
צ'רלי בוזגלו
מנוחה  7תל אביב ,אצל שמעון
פת-יה
הרקפת  4מושב אודים ,אצל אורנה
ינובסקי
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יעקוב רושדי
יואב אליאב
שי בן שמואל
יעקב בן שמעון
גליק משה
עמוס שורצמן
אשרף דרבאשי
אליהו אלון
אשרף דרבאשי
צדיק אייל
פול דר דראי

שמש אמיר
יחזקאל סיגלית
רן אל יניב
מלבינה וייסר
שלום צ'רלי
בוזגלו
שמעון פת-יה
אורנה ינובסקי

10161

ח"פ
513850552

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק
19/09/2021

שעת
מקום כינוס האסיפה הכללית
האסיפה
(כתובת ,אצל)
הכללית
צייטלין  1תל אביב במשרד אלירן
12:00
כהן
צייטלין  1תל אביב במשרד אלירן
12:00
כהן
צייטלין  1תל אביב במשרד אלירן
12:00
כהן
צייטלין  1תל אביב במשרד אלירן
12:00
כהן
גולומב  7בת ים במשרד יורם באום
18:00

שם חברה
ד.מ .הונג קונג השקעות
בע"מ
מריגולד תכשיטים בע"מ 512273590

19/09/2021

ר.א .פרימיום בע"מ

515333235

20/09/2021

ספא לי בע"מ

515571180

20/09/2021

ג.ק .גולן חשמל ובקרה
בע"מ
פ.א.י בטחון בע"מ
צ'קנט פתרונות מימון
בע"מ
סידו טכנולוגיות ()2005
בע"מ
ב.ג ירין בע"מ

514568609

03/10/2021

513777268
515541985

03/10/2021
19/09/2021

18:30
10:00

513720524

21/10/2021

16:00

516059573

19/09/2021

10:00

ת.ל.ע.ר .בע"מ
א .שור עיצובים בע"מ
בי קיינד וורלד בע"מ

514919265
513715854
515492189

10/10/2021
19/09/2021
19/09/2021

09:00
10:00
10:00

אוריינטל ווד-סטוק
בע"מ
יזום בברכה בע"מ

513710053

19/09/2021

10:00

שם הנאמן
אלירן כהן
אלירן כהן
אלירן כהן
אלירן כהן
יורם באום

גולומב  7בת ים במשרד יורם באום
צל הגבעה  21רמת גן  ,אצל תומר
שנהר עו''ד
שלמה המלך  15הרצליה בבית דב
לפיד
סמילנסקי  12נתניה במשרד עו''ד
גולני יוסי
המרגנית  6רמת גן ,אצל ליאור דדון
יפו  96ירושלים ,אצל אשור שלמה
מבוא הכרמים  16הר אדר ,אצל
פיליפוביץ אריאל
מסעדה ,אצל ולי לוטפי

ליאור דדון
אשור שלמה
פיליפוביץ
אריאל
ולי לוטפי

512543323

19/09/2021

10:00

512782434

19/09/2021

10:00

מבוא הכרמים  16הר אדר ,אצל
פיליפוביץ אריאל
עין גדי  14גבעתיים ,אצל שר חיים

פיליפוביץ
אריאל
שר חיים

515298933

19/09/2021

10:00

ביבליקל הפקות ירושלים 514077510
 איי לאב ג'רזולם בע"מ513352641
בשר נע בע"מ

19/09/2021

10:00

19/09/2021

09:00

511051633

19/09/2021

09:00

הרב ברודי  8ירושלים ,אצל שטוב
ג'ונתן אריק
בן מימון  9ירושלים ,אצל שביט
שרון
השרון  17רמת השרון ,אצל אלון
משה לוי
רקפת  2רמת גן ,אצל צילה ברקוביץ

שטוב ג'ונתן
אריק
שביט שרון

515711596

19/09/2021

10:00

אבא הלל  7רמת גן ,אצל לימור
כהן עו''ד

די  -קום פתרונות
איחסון בע"מ
ז .ש .שטוב מדיה בע"מ

יו -פי -אל -יונייטד
פרוג'קטס בע"מ
ארי קריגר דיאמונדס
בע"מ

1 0162
המחיר  3.24שקלים חדשים
10/08/21

08:40

ISSN 0334-3030

יורם באום
תומר שנהר
עו''ד
דב לפיד
בן גרבי

אלון משה לוי
צילה ברקוביץ
יחיאל נוסבאום
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