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מינוי ממלאת מקום נציג השר להגנת הסביבה 
בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  18)ב()1(  סעיפים  לפי  סמכויותיי  בתוקף 
זיסו כהן  ורד  התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את 
ולבנייה  לתכנון  המקומיות  בוועדות  נציגי  מקום  לממלאת 
אילות, שקמים,  חבל  אזורית  מועצה  אשדוד, אשקלון, שדרות, 

המועצה האזורית תמר.

עוד המתמנה משמשת בתפקידה  כל  תוקפו של המינוי 
במשרד להגנת הסביבה.

כ"ד בשבט התש"ף )19 בפברואר 2020(
)חמ 3-7-ה3(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474; התשע"ח, עמ' 74.  1

מינוי ממלא מקום נציג השר להגנת הסביבה בוועדה 
מקומית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  18)ב()1(  סעיפים  לפי  סמכויותיי  בתוקף 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את איתי חיים קרן 
לממלא מקום נציגי בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע.

תוקפו של המינוי כל עוד המתמנה משמש בתפקידו במשרד 
להגנת הסביבה.

כ"ד בשבט התש"ף )19 בפברואר 2020(
)חמ 3-7-ה3(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474; התשע"ח, עמ' 74.  1

מינוי ממלא מקום נציג השר להגנת הסביבה 
בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  18)ב()1(  סעיפים  לפי  סמכויותיי  בתוקף 
לוינסון  מתן  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
ערבה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  בוועדה  נציגי  מקום  לממלא 
המקומית  המועצה  שמעון,  בני  האזורית  המועצה  תיכונה, 

תעשייתית רמת חובב, המועצה האזורית שמעונים.

תוקפו של המינוי כל עוד המתמנה משמש בתפקידו במשרד 
להגנת הסביבה.

כ"ד בשבט התש"ף )19 בפברואר 2020(
)חמ 3-7-ה3(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474; התשע"ח, עמ' 74.  1

מינוי ממלאת מקום נציג השר להגנת הסביבה 
בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  18)ב()1(  סעיפים  לפי  סמכויותיי  בתוקף 
צילה  עדית  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
אורלב לממלאת מקום נציגי בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה 
גת,  קריית  אופקים,  אילת,  דימונה,  נתיבות,  ירוחם,  שבע,  באר 
מיתר,  להבים,  הנגב,  רמת  האזורית  המועצה  מלאכי,  קריית 
אבו  חובב,  רמת  תעשייתית  המקומית  המועצה  רמון,  מצפה 

בסמה והמועצה האזורית תמר.

בתפקידה  משמשת  המתמנה  עוד  כל  המינוי  של  תוקפו 
במשרד להגנת הסביבה.

כ"ד בשבט התש"ף )19 בפברואר 2020(
)חמ 3-7-ה3(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474; התשע"ח, עמ' 74.  1

מינוי ממלאת מקום נציג השר להגנת הסביבה 
בוועדות מקומיות לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  18)ב()1(  סעיפים  לפי  סמכויותיי  בתוקף 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את ליאורה גולוב 
ולבנייה  לתכנון  המקומיות  בוועדות  נציגי  מקום  לממלאת 
גת,  קריית  אופקים,  אילת,  נתיבות,  ירוחם,  אשקלון,  אשדוד, 
המועצה האזורית חבל אילות, המועצה האזורית באר טוביה, 
לכיש, חוף אשקלון, שפיר, המועצה המקומית עומר, מיתר, יואב, 
שגב  ערוער,  כסייפה,  לקייה,  )חורה,  המזרחי-מרחבית  הנגב 

שלום, תל שבע(.

בתפקידה  משמשת  המתמנה  עוד  כל  המינוי  של  תוקפו 
במשרד להגנת הסביבה.

כ"ד בשבט התש"ף )19 בפברואר 2020(
)חמ 3-7-ה3(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474; התשע"ח, עמ' 74.  1

הודעה על קביעת מקום לבידוד
לפי צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש 2019( )בידוד בבית 

חולים( )הוראת שעה(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "בית חולים" שבסעיף 1 לצו 
בריאות העם )נגיף הקורונה החדש 2019( )בידוד בבית חולים( 
)הוראת שעה(, התש"ף-12020 )להלן - צו בידוד בבית חולים(, 
אני קובע את המקומות המפורטים להלן כמקומות לבידוד לפי 

צו בידוד בבית חולים: 

                                      
ק"ת התש"ף, עמ' 620.  1
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מלון דן פנורמה בתל אביב;  )1(

מלון דן בירושלים;  )2(

מלון דן פנורמה בחיפה.  )3(

זו עד תום תוקפו של צו בידוד בבית  תוקפה של קביעה 
חולים.

כ"א באדר התש"ף )17 במרס 2020(
)חמ 3-5987( 

                                                     משה בר–סימן טוב                                                       
                                       המנהל הכללי של משרד הבריאות

 תמצית תקציב רגיל של עיריית באר שבע - 
 עירייה איתנה

לפי פקודת העיריות

)להלן  העיריות1  לפקודת   209 לסעיף  בהתאם  מודיע,  אני 
לפקודה,  206)ב(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  הפקודה(,   -
אישרה מועצת עיריית באר שבע את תקציבה הרגיל לשנת 2020, 

שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
820,900,000ארנונה כללית

100,000מפעל המים
13,436,000עצמיות חינוך

3,574,000עצמיות רווחה
200,621,000עצמיות אחר

1,038,631,000סך הכול עצמיות

383,082,000תקבולים ממשרד החינוך
209,665,000תקבולים ממשרד הרווחה

25,820,000תקבולים ממשלתיים אחרים
       -מענק כללי לאיזון

713,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
619,280,000סך הכול תקבולי ממשלה

       -תקבולים אחרים
14,000,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,671,911,000

200,000,000הנחות בארנונה
       -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

1,871,911,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

       -הכנסה מותנה

1,871,911,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
319,380,000שכר כללי

380,917,000פעולות כלליות
       -מפעל המים

700,297,000סך הכול כלליות

335,185,000שכר עובדי חינוך

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
254,588,000פעולות חינוך
589,773,000סך הכול חינוך

50,816,000שכר עובדי רווחה
248,268,000פעולות רווחה
299,084,000סך הכול רווחה

       -פירעון מילוות מים וביוב
60,773,000פירעון מילוות אחר

60,773,000סך הכול פירעון-מילוות

3,265,000הוצאות מימון
       -הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

18,719.000רזרבה כללית

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

1,671,911,000

200,000,000הנחות בארנונה
       -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

1,871,911,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

       -הוצאה מותנה
1,871,911,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ט"ז בשבט התש"ף )11 בפברואר 2020(
)חמ 3-360-ה1(

רוביק דנילוביץ'  
ראש עיריית באר שבע  

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 30486-06-19

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

ובעניין פירוק חברת מפגש חיריה בע"מ, ח"פ 51-048339-9, 
מרח' שמאי 26, אלעד. 

והמבקש: אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין פקיד שומה רמלה, 
ופש"ר,  נכסים  כינוס  לפירוק,  ע"י היחידה  מיסוי מקרקעין מרכז, 
באמצעות ב"כ עו"ד מזי רנצלר או ג'ריאס פאנוס או יעל בן–משה 
יניב קורדובה או בתי דורון-ליפשיץ או  נינה פריימן או  בוך או 
)כולם יחד ולחוד(, מדרך  ניר  זיתוני או גל  שרה סיום או אורטל 

מנחם בגין 125, תל אביב, טל' 03-7633180, פקס' 03-7633285.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.9.2019 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.5.2020, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.3.5.2020

                                      
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשע"ד, עמ' 296.
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נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,17.3.2020
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

תבליני  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   20.5.2019 וביום  הואיל   )4(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  כרמל 
 ,8284 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005503-8
התשע"ט, עמ' 11767, והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,17.3.2020
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש כגוף מאוגד.

כ"א באדר התש"ף )17 במרס 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

ביטול צו פירוק
בענייין: מעונות עובדים בקרית משה אג"ש לשיכון בירושלים 

בע"מ )להלן - האגודה( )תיק מס' 57-000945-6(,

ובעניין: ביטול צו פירוק.

אני  השיתופיות  האגודות  לפקודת  48א  לסעיף  בהתאם 
בילקוט  ופורסם  לאגודה  שניתן  הפירוק  צו  ביטול  על  מורה 
של  מינויו  ביטול  ועל   ,4684 עמ'  התשע"א,   ,6248 הפרסומים 

המפרק עו"ד יהודה טוניק, מרח' קפלן 2, תל–אביב-יפו 64734.

כ"ב באדר התש"ף )18 במרס 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

 

תמורת  המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גל ניר, עו"ד  
       בא כוח המבקש

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודות שיתופיות

עדר  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   7.4.2019 וביום  הואיל   )1(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - בגולן 
 ,8198 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005347-0
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,9898 עמ'  התשע"ט, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,17.3.2020 ביום 
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

קואופ  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   19.5.2009 וביום  הואיל   )2(
אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  חקלאית  אגודה  יהודה   אבן 
 ,5962 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-000442-4
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,4304 עמ'  התשס"ט, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,17.3.2020 ביום 
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

האגודה  לפירוק  צו  ניתן   7.4.2019 וביום  הואיל   )3(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  קומיקום 
 ,8198 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005186-2
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,9898 עמ'  התשע"ט, 

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(

טבת 16/65, מודיעין, אצל זבולון 51227411920.4.202009:00מואב הנעלה בע"מ
מואב

זבולון 
מואב

איי.אי.סי.אס - 
שירותי תכנון ורישוי 

לכלי טייס בע"מ

חזקיהו המלך 41/15, ירושלים, אצל 51462484026.4.202010:00
יעקב אברהמס

יעקב 
אברהמס

הברזל 31, תל אביב, אצל עו"ד דוד 51432041526.4.202010:00לטים עזרא בע"מ
פרנק

עו"ד דוד 
פרנק

גולן לב שרותים 
רפואיים בע"מ

הברזל 31, תל אביב, אצל עו"ד דוד 51284369926.4.202011:00
פרנק

עו"ד דוד 
פרנק

אריאל ניהול ייעוץ 
והדרכה בע"מ

אריאל שלמההגואל 8, אפרת, אצל אריאל שלמה51368710322.4.202010:00

פ.מ. נניב אשדוד 
בע"מ

הבנאים 3, אשדוד, אצל סמבאן 51321736422.4.202010:00
ויקטור

סמבאן 
ויקטור

הלל 6, ירושלים, אצל קופרשטין 51421065722.4.202010:00סושימן בע"מ
סימון שמואל בנימין

קופרשטין 
סימון שמואל 

בנימין

הפלמ"ח 32, גבעתיים, אצל וקס 51151571022.4.202010:00נטקול בע"מ
נפתלי

וקס נפתלי

מאור טדי השקעות 
ואחזקות בע"מ

הרצל 17, אשקלון, אצל סימון 51309221322.4.202010:00
צ'רנובילסקי

סימון 
צ'רנובילסקי

18/03/2013:48



5117 ילקוט הפרסומים 8755, כ"ב באדר התש"ף, 18.3.2020 

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

פרשקובסקי 6, ראשון לציון, אצל בן 51431628022.4.202010:00חלפים י. אור בע"מ
שטרית שמעון

בן שטרית 
שמעון

דוקה שיווק מזון 
בע"מ

דולניקוב יורימושב צפריה 24, אצל דולניקוב יורי51283170222.4.202010:00

דרך העצמאות 9, חיפה, אצל 51373273522.4.202010:00דוגא ארט בע"מ
ולדימיר רובקין

ולדימיר 
רובקין 

שד דרום אפריקה 32 אשקלון אצל 51235341822.4.202010:00צמיגי תום גל בע"מ
חטב ג'ורג'

חטב ג'ורג'

הרצל 29, אור יהודה, אצל שלום 51243776522.4.202010:00ש.ע. עינב בע"מ
אבנר

שלום אבנר

ריצרד מ. שוטנשטיין 
בע"מ

הדף היומי 605, ירושלים, אצל 51509724422.4.202010:00
ריצרד שוטנשטיין מרק

ריצארד 
שוטנשטיין 

מרק

חלפון שימיהרצל 47, אשקלון, אצל חלפון שימי51379566622.4.202010:00קרן חי אור בע"מ

לב גלדקר 60, אשדוד, אצל לב גל51261424922.4.202010:00גל - לב נכסים בע"מ

נגרית ארזים א.י 
בע"מ

בן שטח שמעון 9, תל אביב, אצל 51456443422.4.202010:00
יוסף ארז

יוסף ארז

סי.די.אר. - המרכז 
לפנסיה הגרמנית 

בע"מ

דרויאנוב 5, תל אביב, אצל אברהמי 51112779722.4.202010:00
יוכבד

אברהמי 
יוכבד

הרב עמיאל 29, תל אביב, אצל 51363192922.4.202010:00מד רד ראלי בע"מ
שישה יצחק

שישה יצחק

רחל שטיןהאמירים 1, קציר, אצל רחל שטין51249026922.4.202010:00מפל טכסטיל בע"מ

הסטוק ביג בית שמש 
בע"מ

ארז איטחניקנור 15, ירושלים ,אצל ארז איטח51492005722.4.202010:00

ספורטניס - דורון 
סוכנויות בע"מ

דורון מחלבחרות 21, רמת גן, אצל דורון מחלב51165542522.4.202010:00

מנחם בגין 7, יהוד מונסון, אצל 51053863022.4.202010:00מרידל בע"מ
יובב גוניקמן

יובב גוניקמן

בן דור רםעופרים 42, מיתר, אצל בן דור רם51227489522.4.202010:00עץ לנו 1996 בע"מ

א.אבו מוסה בילדינג 
ומסחר בע"מ

אבי מוסא נווה ירק 20, אצל אבי מוסא אשרף51396608522.4.202010:00
אשרף

פ.ש צעצועים 
ותינוקות בע"מ

אדמונית 5/ מודיעי אצל שמעון 51398453422.4.202010:00
ביטון

שמעון ביטון

זלוטניק הנדסה 
בע"מ

אליהו חכים  תל אביב, אצל דוד 51462024422.4.202010:00
זלוטניק

דוד זלוטניק

די סטארט 
טכנולוגיות 

מתקדמות בע"מ

אליהו חכים 9, תל אביב, אצל דוד 51321267022.4.202010:00
זלוטניק

דוד זלוטניק

מ.ד.ל תיירות ומסחר 
בע"מ

דוד לויהחושן 9, מבשרת ציון, אצל דוד לוי51363479022.4.202010:00

המר מחשבים יבוא 
ויצוא 2006 בע"מ

רש"י 57, ירושלים, אצל שוראקי 51384653522.4.202010:00
שמואל

שוראקי 
שמואל

אוסשטין 4, ראשון לציון, אצל 51544806622.4.202010:00נביפור ביירן בע"מ
נביפור דוריס תהלה

נביפור דוריס 
תהלה

ג.ד.צ. סחר ושירותים 
1989 בע"מ

הבנים 11, ראשון לציון, אצל צור 51143659422.4.202010:00
גיל

צור גיל
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סטימטק אם.אס.טי. 
בע"מ

כץ אריהנורית 17, חיפה, אצל כץ אריה51308897122.4.202010:00

א.מ.ש מערכות 
למידה בע"מ

אלכסנדר ינאי 3, פתח תקווה, אצל 51294339022.4.202010:00
חכמון אביתר

חכמון אביתר

פינס אהודטרומן 34, רמת גן, אצל פינס אהוד51272212522.4.202010:00פינס אהוד בע"מ

שדה בוקר 32/4, קריית אתא, אצל 51206229022.4.202010:00משא גנים בע"מ
רפי פסקואל

רפי פסקואל

מנשריאן פירות 
וירקות השרון בע"מ

שדרות ויצמן 53, נתניה, אצל 51226103322.4.202010:00
מנשריאן ישראל

מנשריאן 
ישראל

יגאל הררילאון בלום 2, חיפה, אצל יגאל הררי51134987022.4.202010:00יג - רם בע"מ

ר.פ. משא גנים ובניו 
בע"מ

יגאל הררילאון בלום 2, חיפה, אצל יגאל הררי51357796522.4.202010:00

שלומי תחרה דיוטי 
פרי חברה ליבוא 

בע"מ

בן אליעזר אריה 46, רמת גן, אצל 51139028822.4.202010:00
יגאל שלומי

יגאל שלומי

מוסך משא גנים 
ובניו 1999 בע"מ

שדה בוקר 32, קריית אתא, אצל 51276129722.4.202010:00
רפאל פסקואל

רפאל 
פסקואל

אלמו יבוא יצוא 
ושווק טקסטיל בע"מ

לוינסקי 76, תל אביב, אצל שלמה 51300715322.4.202010:00
אוזינג'י

שלמה 
אוזינג'י

כוכב המייסדים, אבן יהודה, אצל 51172250622.4.202010:00עשר בריבוע בע"מ
אמיר שגב

אמיר שגב

יואב חומסקי - 
אומנות שימושית 

בע"מ

האגודה 23, הוד השרון, אצל יואב 51224716422.4.202010:00
חומסקי

יואב חומסקי

בנבנישתי מחסן 
פירות וירקות בע"מ

הבוצרים 6/2, ראש צורים, אצל דוד 51318047122.4.202010:00
בנבנישתי

דוד 
בנבנישתי

מערכות טכנולוגיה 
א.ל.ר. סופטוויזר 

בע"מ

קפלנסקי שלמה 67, פתח תקווה, 51486344822.4.202010:00
אצל רייסמן אייל

רייסמן אייל

הקוקיה 25, ראשון לציון, אצל בר 51444668122.4.202010:00אגרו – גריינס בע"מ
איתי

בר איתי

התבור 4, אלפי מנשה, אצל רמי 51238696222.4.202010:00טרוניטק בע"מ
קזאס

רמי קזאס

יעקב בוסקילה 
אחזקות בע"מ

יפו 212,  ירושלים, אצל בוסקילה 51321613522.4.202010:00
יעקב

יעקב 
בוסקילה

קסקו יבוא והפצה 
בע"מ

גלבוע 114, אלפי מנשה, אצל רמי 51112171722.4.202010:00
קאזס

רמי קזאס

גינוסר 33, ראשון לציון, אצל זהר 51276342622.4.202010:00זהר תקשורת בע"מ
שלומי

שלומי זהר

חריפי יזמות וניהול 
בע"מ

אלונית 13, רמת גן, אצל מרקוס 51375270922.4.202010:00
יואל

מרקוס יואל

טראנס פורמר 
למתכת בע"מ

שדאד בן אוס 10, ירושלים, אצל 51466594222.4.202010:00
עווידה אחמד

עווידה 
אחמד

אותנתל פרומושן 
בע"מ

סביון 41 נוף הגליל אצל ראיד אבו 51346027922.4.202010:00
אל אלעסל 

אריד אבו אל 
אלעסל

הרקפת 22, פרדסיה, אצל יצחק 51365359222.4.202010:00ע.י עוקב בע"מ
עוקב

יצחק עוקב
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קהילות יעקב 29, בני ברק, אצל 51438175522.4.202010:00צלצול הפעמון בע"מ
ולצר אברהם

ולצר אברהם

המרכז הבין תחומי 
להעשרה ותרבות 

הפנאי בע"מ

אופנהיימר 16, תל אביב, אצל 51223988022.4.202010:00
ישראל קליוסטרו

ישראל 
קליוסטרו

מאסטר ליין ייזום 
ופתוח בע"מ

ועידת קטוביץ 35, תל אביב, אצל 51163698722.4.202010:00
אסף רובין

אסף רובין

איתמר זיסמןסחלב 18/2, אצל איתמר זיסמן51212384522.4.202010:00מ. זיסמן סחר בע"מ

אגמון עידןקריניצי 17, רמת גן, אצל אגמון עידן51111121322.4.202010:00אגמון הפקות בע"מ

מרקוס סוכנות 
לביטוח בע"מ

אלונית 12, רמת גן, אצל מרקוס 51061428222.4.202010:00
יואל

מרקוס יואל

מ.ט שירותי ניקיון 
ואספקת כח אדם 

בע"מ

טארק עבד אל חי 1, טירה, אצל 51419677322.4.202010:00
סאמר ג'לג'ולי

סאמר 
ג'לג'ולי

מלך הירקנים 2005 
בע"מ

אבו טרוס הגנים 6, חיפה, אצל אבו טרוס יוסף51375978722.4.202010:00
יוסף

לידאס מימון 
והשקעות בע"מ

טארק עבד אל חי 1, טירה, אצל 51430874122.4.202010:00
סאמר ג'לג'ולי

סאמר 
ג'לג'ולי

אופיר סטרוגו 
סוכנות לביטוח 1990 

בע"מ

אפריקה 53, אשקלון, אצל סטרוגו 51144310322.4.202010:00
יעקב

סטרוגו יעקב

ב. הפסגה אדום 
כתום ירוק בע"מ

רחמילביץ 157, ירושלים, אצל גבאי 51364335322.4.202010:00
יורם

גבאי יורם

אלרם הדברות 
ושירותים בע"מ

גרושקביץ 38, קריית מוצקין, אצל 51375135430.4.202010:00
משה אלקיים

משה אלקיים

שינגרטן ברוךנחמיה 9, רעננה, אצל שינגרטן ברוך51339365222.4.202010:00שון פי שיווק בע"מ

טי.די.טי. מנג'קיט 
בע"מ

לוי יואבקשאני 10, תל אביב, אצל לוי יואב51429530222.4.202010:00

אריה ש.א.ג נכסים 
בע"מ

מנחת יצחק 19, ירושלים, אצל 51285522222.4.202010:00
שמואל גוטפריד

שמואל 
גוטפריד

ר.מ. אדמות ישראל 
בע"מ

כנרת 12, אשדוד, אצל רוני 51240523422.4.202010:00
אבוטבול

רוני אבוטבול

סונינו שיווק מזון 
בע"מ

קוסטה ריקה 115/7, ירשלים, אצל 51332286722.4.202010:00
סימונה אסיג

סימונה אסיג

שרת משה 1, שדרות, אצל אוסנת 51518297022.4.202010:00טיפ סטופ בע"מ
ראסד

אוסנת ראסד

הראל אילת חברה 
לעבודות בניין וצבע 

בע"מ

ג'ורג שטיימן650/15 אילת, אצל ג'ורג שטיימן51393680722.4.202010:00

פלג אירועים )ש.י( 
בע"מ

ניסים שמחיאחוזה 3, גן יבנה, אצל ניסים שמחי51421651422.4.202010:00

ב.חי בנייה קלה 
בע"מ

מיטל חיבארות 13, להבים, אצל מיטל חי51324963122.4.202010:00

ד. סידרא בניה 
ושיפוצים בע"מ

יניב אלוןקיבוץ גלויות 9, עכו, אצל יניב אלון51475938022.4.202010:00

הבזלת 15, כנרת, אצל ליפשיץ 51415077022.4.202010:00תן טורס בע"מ
פנחס עפר

ליפשיץ פנחס 
עפר

18/03/2013:48



ילקוט הפרסומים 8755, כ"ב באדר התש"ף, 18.3.2020  5120
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 3.24 שקלים חדשים 

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אס די ג'י איי גשר 
לתפוצת סוריה 

בישראל בע"מ

בלנגה ג'קנחמני 26, תל אביב, אצל בלנגה ג'ק51374115722.4.202010:00

הצנחנים 31, גבעתיים, אצל הדס 51340162022.4.202010:00חוות השקד בע"מ
פולקמן

הדס פולקמן

סו מתכות חיפה 
בע"מ

סלאח אחמדהרצל 91, חיפה, אצל סלאח אחמד51326656922.4.202010:00

פנטום האופרה 
בע"מ

יהודה שביטדקר 9, אשדוד, אצל יהודה שביט51188037922.4.202010:00

קלוצמן איגורתשי 5, רמת גן, אצל קלוצמן איגור51330188722.4.202010:00לואידור גרופ בע"מ

נ.ע.מ עדן פיתוח 
ותשתיות בע"מ

עופר מעוז הראשונים 8, בצרה, אצל עופר מעוז51368865522.4.202010:020

שלום עליכם 18, חולון, אצל דוד 51303228422.4.202010:00ירדן המילניום בע"מ
כינורות

דוד כינורות

יהודה כץמירון 11, כרמיאל, אצל יהודה כץ51243472122.4.202010:00טכנוקליין בע"מ

שניור סחר כללי 
בע"מ

מאמון טירה 1, טירה, אמל מאמון מסארווה51405776922.4.202010:00
מסארווה

אלי ביביצדוק דוד 17, חולון, אצל אלי ביבי51493310022.4.202010:00א.ד.ב אקו בע"מ

ריזרב אלקטרוניקס 
בע"מ

אחד העם 77, תל אביב, אצל 51348813022.4.202010:00
רוזנסקי יובל

רוזנסקי יובל

קונדוטאוורס ניהול 
ואחזקות בע"מ

שמשון יניבההגנה 16, בת ים, אצל שמשון יניב51334668422.4.202010:00

ג.ד.צ סחר ושירותים 
1989 בע"מ

צור גילרמבם 100, רחובות, אצל צור גיל51143659422.4.202010:00

קרם המאה ה-21 
בע"מ

מעלה אבשלום 21, קריית טבעון, 51186939822.4.202010:00
אצל כרמלי ישראל

כרמלי 
ישראל

עופר מעוז בצרה 8, אצל עופר מעוז51338650822.4.202010:00עדן אדמה בע"מ

משעול היערה 35, ירושלים, אצל 51164242322.4.202010:00מ.א רזיאל בע"מ
דוד לוי

דוד לוי

שלום אורןמעלה צביה 1, אצל שלום אורן51346077422.4.202010:00עתודות ש.ד בע"מ

קי בי אולטמייט 
בע"מ

הצנחנים 31, גבעתיים, אצל הדס 51326944922.4.202010:00
פולקמן

הדס פולקמן

הצנחנים 31, גבעתיים, אצל הדס 51296472722.4.202010:00דסי פ. אחזקות בע"מ
פולקמן

הדס פולקמן

אקסטרים ספורטס 
בע"מ

מרדכי יגור 4, נתניה, אצל גבריאל 51346271322.4.202010:00
בן אור

גבריאל בן 
אור

מטבחי כתום 2002 
בע"מ

דרך השבעה 19, אזור, אצל עוזיאל 51319520622.4.202010:00
אמיר

עוזיאל אמיר

בית מאפה הכפר 
בע"מ

חאסן כאמלדלית אל כרמל, מרכז מסרחי51321333018.4.202016:00

הצורן 8, א"ת פולג נתניה, אצל 51516191719.4.202009:00או2 ווטראטור בע"מ
האצ'יסון כנרות

האצ'יסון 
כנרות

סקין ביוטי טק לוג'יק 
בע"מ

זיו דקסלוהטללים 21, רעננה, אצל זיו דסקלו51516131320.4.202009:00
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