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המרכזתמ"מ  - 44/21/3קריית עקרון לפי חוק
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(גלבוע) 9653 ......................................................................................
הודעות מוקדמות בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין9653 ...
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הארכת מינוי מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים
לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,התשכ"ג1962-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק בתי הדין הדתיים
הדרוזיים ,התשכ"ג ,11962-אני מאריך את מינויו של כמיל
מולא 2למנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים.
תוקף הארכת המינוי עד יום כ"ד בתשרי התשפ"ב (30
בספטמבר  ,)2021או עד למינוי של קבע ,לפי המוקדם משניהם.

מינויו של אלדד מזרחי לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה,
ואת מינויו של עובדיה דהן לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות
הכרעה ,על המועצה הדתית תל אביב.
תוקף המינוי עד יום י"ג בחשוון התשפ"א ( 31באוקטובר
.)2020
ז' בתמוז התש"ף ( 29ביוני )2020
(חמ -3-140ה)4
יעקב אביטן
השר לשירותי דת

כ' בתמוז התשפ"א ( 30ביוני )2021
(חמ -3-1185ה)5
1
2

גדעון סער
שר המשפטים
ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;20התשס"ח ,עמ' .6
י"פ התשע"ה ,עמ'  ;7412התשע"ו ,עמ'  ;1800התשע"ט ,עמ'
 ;14054התש"ף ,עמ'  ,3054עמ'  5796ועמ'  ;7070התשפ"א,
עמ'  ,1217עמ'  ,1522עמ'  ,2450עמ'  ,2958עמ'  ,3562עמ' 4296
ועמ' .5069

הודעה בדבר הצורך למנות שופט צבאי-משפטאי
לבית הדין הצבאי לערעורים
לפי חוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו1955-
בהתאם לכללים 1שלפי סעיף (187ה) לחוק השיפוט
הצבאי ,התשט"ו ,21955-אני מודיע כי יש צורך למנות שופט
צבאי-משפטאי לבית הדין הצבאי לערעורים.

בנימין גנץ
שר הביטחון
2

לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 19לה(ו)(()3א)( )2לחוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,התשנ"ח ,11998-ולאחר
התייעצות עם הקבוע הסעיף האמור ,אני ממנה את אורי לפיד
לרשימת האקטוארים בעבור ועדת התלונות לפי החוק האמור.
המינוי מוגבל לעיסוק בעניינים ששאר האקטוארים
ברשימה מנועים מלעסוק בהם.
ה' בתמוז התשפ"א ( 15ביוני )2021
(חמ -3-3096ה)2

1

ישראל כ"ץ
שר האוצר
ס"ח התשנ"ח ,עמ'  ;152התשע"ו ,עמ' .1262

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב

י"ט בתמוז התשפ"א ( 29ביוני )2021
(חמ -3-1583ה()1

1

מינוי לרשימת האקטוארים בעבור ועדת התלונות

י"פ התשנ"ד ,עמ' .4110
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;171התשמ"ו ,עמ' .172

לפי תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים
של ליטר חלב) ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (9א) לתקנות תכנון משק החלב
(מנגנון לעדכון המחירים המזעריים של ליטר חלב) ,התשע"ב-
 ,12012אני מודיע כי המחיר הרבעוני לרבעון שתחילתו ביום
כ"א בתמוז התשפ"א ( 1ביולי  ,)2021הוא כלהלן:

הודעה בדבר הצורך למנות נשיא לבית הדין
הצבאי לערעורים
לפי חוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו1955-

י"ט בתמוז התשפ"א ( 29ביוני )2021
(חמ -3-1583ה)2

1
2

י"פ התשנ"ד ,עמ' .4110
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;171התשמ"ו ,עמ' .172

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית תל אביב

ליטר חלב

2.0772

2.1152

ק"ג חלבון

29.8643

ק"ג שומן

22.0736

ליטר נוזלים

0.2077

היחידה

בהתאם לכללים 1שלפי סעיף (187ה) לחוק השיפוט הצבאי,
התשט"ו ,11955-אני מודיע כי יש צורך למנות נשיא לבית הדין
הצבאי לערעורים.

בנימין גנץ
שר הביטחון

מחיר ליחידה
בשקלים חדשים

מחיר ליחידה
כולל ההיטל
בשקלים חדשים

0.2457

כ"א בתמוז התשפ"א ( 1ביולי )2021
(חמ )3-4463

1

נחום איצקוביץ'
המנהל הכללי של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר
ק"ת התשע"ב ,עמ'  ;1002י"פ התשפ"א ,עמ' .4648

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
1

ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
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הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז
המרכז תמ"מ  - 44/21/3קריית עקרון
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי אושר שינוי מס' 44
לתכנית מיתאר מחוזית ,מחוז המרכז ,תמ"מ  :21/3קריית עקרון.
התכנית הופקדה בהתאם לסעיף  88לחוק.
הודעה על ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,8525עמ'
 ,1380מיום י"ט בחשוון התש"ף ( 17בנובמבר .)2019
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים ,שהמועצה
הארצית לתכנון ולבנייה אצלה לה מסמכותה לפי סעיף (6א)()3
לחוק ,דנה בתכנית בישיבתה מס'  662מיום ח' בכסלו התשפ"א
( 24בנובמבר  ,)2020והחליטה על שינויים במסמכי התכנית
ועל עריכת פרסום בהתאם לסעיף (106ב) לחוק לשינויים
אלה; הודעה על הפרסום לפי סעיף (106ב) פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,9615עמ'  ,6050מיום ה' בסיוון התשפ"א ( 16במאי
.)2021
ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים דנה בתכנית
לפי סעיף (106ב) בישיבתה מס'  678מיום י"ט בתמוז התשפ"א
( 29ביוני  ,)2021והחליטה על אישור התכנית בהתאם להחלטתה
מיום ח' בכסלו התשפ"א ( 24בנובמבר .)2020
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא אושרה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית ,מחוז המרכז ,רח' הרצל ,91
קריית הממשלה ,רמלה ,טל'  ,074-7697397ובארכיב מינהל
התכנון ,רח' בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים ,טל'
 ,074-7578137וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובתיאום מראש.
מידע נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של מינהל התכנון
בכתובת.http://www.iplan.gov.il :

לפקח לפי חוק זה ,לעניין עבירות לפי חוק צער בעלי חיים
(הגנה על בעלי חיים) ,התשנ"ד ,21994-שנעברו בתחומה של
המועצה האמורה ,וזאת לאחר שעבר הכשרה כאמור בסעיף
 3לחוק.
תוקפה של הסמכה זו מיום י"ט בניסן התשפ"א ( 1באפריל
 )2021עד לביטול המינוי או עד למועד הפקת עבודתו במועצה,
לפי המוקדם שבהם.
י"ט בניסן התשפ"א ( 1באפריל )2021
(חמ )3‑4021
עובד נור
ראש המועצה המועצה
האזורית הגלבוע
2

ס"ח התשנ"ד ,עמ' .56

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים ,ביום
א' באלול התשפ"א ( 13באוגוסט  ,)2021או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין
מקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' ( 31653שדה התעופה
עטרות).
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד ההסדר
במחנהו ,או בלשכתו ,רח' יפו  ,97בניין כלל ,קומה  ,8ירושלים,
בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות
ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן
להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את כל הפרטים
הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.

סרוק לצפייה במסמכים
כ"ח בתמוז התשפ"א ( 8ביולי )2021
(חמ ‑3‑697ה)1

1

שלומי הייזלר
יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה
ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

הסמכת פקח ברשות מקומית
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח,12008-
הסמכתי את וטרינר המועצה האזורית הגלבוע ,ד"ד שי רודריג,
1

ס"ח התשס"ח ,עמ' .534
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כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח הזכויות.
ד' באב התשפ"א ( 13ביולי )2021
דוד רוטנברג
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר ירושלים

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים ,ביום
א' באלול התשפ"א ( 13באוגוסט  ,)2021או בסמוך לתאריך זה.

9653

תיאור המקרקעין
מקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' ( 31654שדה התעופה
עטרות).
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד ההסדר
במחנהו ,או בלשכתו ,רח' יפו  ,97בניין כלל ,קומה  ,8ירושלים,
בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות
ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן
להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את כל הפרטים
הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח הזכויות.
ד' באב התשפ"א ( 13ביולי )2021
דוד רוטנברג
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר ירושלים

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של ירושלים ,ביום
א' באלול התשפ"א ( 13באוגוסט  ,)2021או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין
מקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' ( 31655שדה התעופה
עטרות).
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד ההסדר
במחנהו ,או בלשכתו ,רח' יפו  ,97בניין כלל ,קומה  ,8ירושלים,
בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על התקדמות
ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן
להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את כל הפרטים
הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.

9 654
15/07/21

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח הזכויות.
ד' באב התשפ"א ( 13ביולי )2021
דוד רוטנברג
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר ירושלים

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
צו פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות,
מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודה בתי שיטה אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ ,מס' האגודה.57-003074-2 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד גלעד אוברמן ,ממשרד
שלמה כהן ושות' ,צמח מפעלים אזוריים ,מועצה אזורית עמק
הירדן  ,1510501טל'  ,04-6755533פקס' .04-6755534
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מהאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי המען הנ"ל.
בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.
ב' באב התשפ"א ( 11ביולי )2021
רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 28319-06-21
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קולחי השרון בע"מ,
והמבקשת :מועצה אזורית חוף השרון ,ע"י ב"כ עו"ד
משה בר ,מרח' אבא הלל  ,7רמת גן ,טל' .03-7538338
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.6.2021הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.10.2021בשעה .9.00
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 שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,16.00ביום
.1.10.2021

ילקוט הפרסומים  ,9753ו' באב התשפ"א15.7.2021 ,
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת תמורת
תשלום העתק מבקשת הפירוק.
משה בר ,עו"ד
בא כוח המבקש

בקשה לפירוק עמותות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 19802-07-21
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה :מרכז קהילתי דתי לחברה תרבות
וספורט "אליצור" נתניה ,ע"ר ,58-004715-7
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.7.2021הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.10.2021בשעה .08.30
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
בבית המשפט המחוזי מרכז
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה :מועדון ההתעמלות מכבי ראשון
לציון ,ע"ר ,58-054127-4
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.7.2021הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.10.2021בשעה .08.30
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.
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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

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
גודלתא בע"מ
(ח"פ )51-566875-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,30.6.2021התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
רו"ח ,עו"ד ,דותן משולם ,מרח' יעקב רוזן  ,6ת"ד  ,3569קומה ,2
רמת גן  ,5213604למפרק 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.11.2021
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
דותן משולם ,רו"ח ,עו"ד ,מפרק

פר"ק 19827-07-21

13:43

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.30ביום
.10.10.2021

אלמרנה לבנייה וקבלנות בע"מ
(ח"פ )51-500055-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.7.2020התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן
כבזה ,מרח' כצנלסון  ,11אור יהודה ,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.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,17.8.2021
אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל קרני ,מפרק

אילן כבאזה ,מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי לנושים
בבית המשפט המחוזי מרכז ,בתיק פר"ק 43904-07-18

עמותה למדיטציה אם.פי.אייץ.אס.

שם החברה :הור-טל הנדסה ( )1988בע"מ ,ח"פ .51-127975-4

(ע"ר )58-038259-6

שם המנהל המיוחד ומענו :עו"ד חובב ביטון ,מרח' קהילת ציון ,5
עפולה.

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם להחלטת בית המשפט
המחוזי מרכז ,מיום  ,16.6.2021אושרה חלוקת דיבידנד סופי
לנושי החברה בדין קדימה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה כללית שלא מן המניין של העמותה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.7.2021התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את דניאל קרני ,מרח' חיים טפר ,3
נס ציונה ,למפרק העמותה.

סוג הדיבידנד :דיבידנד סופי ,חלוקת קופת הנשייה לנושים
בדין קדימה:
( )1ניכויים מס הכנסה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

( )2מע"מ ,ביטוח לאומי ועיריית פתח תקווה.
חובב ביטון ,עו"ד ,מנהל מיוחד

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות ,התשנ"ט1999-

ח.פ

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק

שעת
האסיפה
הכללית

אסיה אמירי נכסים
בע"מ

513521534

19/08/2021

10:00

סמטת הרעות  15רמת גן אצל חסום
רון ניסים

יואל יושפה אדריכלים
בע"מ

513617266

19/08/2021

10:00

אוסישקין  60רמת השרון אצל
יושפה יואל שלמה

ירק האלה בע"מ

515375426

19/08/2021

10:00

הרב אלישיב  2/3בית שמש אצל
יצחק ניקולאס בנדהן

פרי על רמה בע"מ

511950230

19/08/2021

10:00

מושב אליעד  12927רמת הגולן אצל
לוי שמואל

לוי שמואל

שובייל בע"מ

514490416

19/08/2021

10:00

שקנאי  1עין שריד אצל יצחק אלדר

יצחק אלדר

אחים חסין בע"מ

512952524

19/08/2021

10:00

נביא יונס  2ירושלים אצל חסין
מוסטפא

אי.קיו.סי .מערכות מידע
בע"מ

513740159

19/08/2021

10:00

הנחל  10גני תקווה אצל אילן אהרן

אילן אהרן

ש.ש .בתים בע"מ

512913997

19/08/2021

חגי ישראל  7מודיעין מכבים רעות
אצל שפי אושרוביץ

שפי אושרוביץ

אסיל את לונא (הובלות)
בע"מ

512744335

16/08/2021

10:00

רענן  79חיפה אצל עאמר קוסייני

עאמר קוסייני

ר.ע .רשתות אופטיקה
בע"מ

513586503

19/08/2021

10:00

הנשר  7רמת השרון אצל רונן
קאופמן

פואגרה שרותי מזון
בע"מ

513372995

19/08/2021

10:00

אשכולות  180כרמיאל אצל טאו
עידן

טאו עידן

גיא  -אוני שרותי
חקלאות בע"מ

511355620

19/08/2021

10:00

מושב שדה אליעזר  1אצל גלילי
דרור

גלילי דרור

שם חברה

9 656
15/07/21

10:00

מקום כינוס האסיפה הכללית
(כתובת ,אצל)

שם הנאמן
חסום רון ניסים
יושפה יואל
שלמה
יצחק ניקולאס
בנדהן

חסין מוסטפא

רונן קאופמן
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ח.פ

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק

שעת
האסיפה
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית
(כתובת ,אצל)

שם הנאמן

אביעוז  -ברגר בע"מ

513684738

19/08/2021

10:00

הנחל  10גני תקווה אצל אילן אהרן

אילן אהרן

קיוב מדיה בע"מ

513952358

22/08/2021

10:00

אנדריוס  21נתניה אצל ולדימיר
פרוקופייב

ולדימיר
פרוקופייב

יונית תחזוקה ושרותי
נקיון בע"מ

513170381

22/08/2021

10:00

רח' הנורית  34מושב חגור אצל
יונית אנדריאנוב

יונית אנדריאנוב

מ.נ.ע.י.א נור חברה
לבניה ומסחר בע"מ

514419431

22/08/2021

10:00

ראס אל עמוד ירושלים אצל סובח
עלי

סובח עלי

המרכז הישראלי
לאנרגיה אוניברסלית
בע"מ

512904566

22/08/2021

10:00

סמטת שחף  7כפר סבא אצל ליטני
נירית

ליטני נירית

קוקיז כפר סבא בע"מ

515402352

19/08/2021

12:30

בלוך  29תל אביב במשרד עו''ד
קשלס

רוני קשלס עו"ד

קוקיז אלנבי בע"מ

515224947

19/08/2021

12:15

בלוך  29תל אביב במשרד עו''ד
קשלס

רוני קשלס עו"ד

 3ג.י.א בע"מ

515035541

19/08/2021

12:00

בלוך  29תל אביב במשרד עו''ד
קשלס

רוני קשלס עו"ד

עמודי שלמה בע"מ

511890865

22/08/2021

12:00

רח' המדע  8רחובות במשרדי עו''ד
רונן פריד

דהן חגי

מ.ט.ה.ב .מיגון בע"מ

513043448

24/08/2021

10:00

רח' דרך מנחם בגין  7רמת גן אצל
עו''ד נוי שפלר

עו''ד נוי שפלר

מילן פו -מרפאות
רפואיות ישראל בע"מ.

514967470

29/08/2021

12:00

דרך מנחם בגין  121תל אביב יפו
משרד עורכי הדין פרל כהן צדק
לצר ברץ

דנה אנג'י גרף
הלפרן

סאן שיווק מבית לבית
בע"מ

512162017

05/09/2021

14:00

שד' מנחם בגין  5יהוד אצל צביקה
גרוס

צביקה גרוס

אף אנד סי קפיטל בע"מ

515322501

18/08/2021

10:00

הדשנים  1חיפה במשרד עו''ד תומר
שטרנברג

עו''ד תומר
שטרנברג

מר-סיגמאטק
טכנולוגיות ( )1991בע"מ

511562712

31/08/2021

16:00

דרך בגין  7בית גיבור ספורט קומה
 15רמת גן במשרד עו''ד אלי גור

עו''ד אלי גור

ג.ח .רזיאל אחזקות בע"מ

514572023

22/08/2021

10:00

בניה  11שוחט ירושלים אצל חיים
סספורט

חיים סספורט

ת .דאטא בע"מ

513053637

24/08/2021

10:00

דם המכבים  39תל אביב אצל דנה
אברהם

דנה אברהם

חדד מנגד בע"מ

515260198

22/08/2021

08:00

רח' האתרוג  227פורת אצל אורלי
חדד

אורלי חדד

ד"ר מרק זרח בע"מ

514548577

20/08/2021

10:00

עמנואל זיסמן  28ירושלים אצל
עו''ד ספיר פטל

ספיר פטל

א.ס .מיישרי הצפון
( )1999בע"מ

512834862

20/08/2021

08:00

שד' הפלי''ם  2בניין ברוש קומה 1
חיפה אצל גיהאד דיאב

גיהאד דיאב

שיווק שלומי כהן בע"מ

512066556

26/08/2021

ישורון  53הוד השרון אצל שלומי
כהן

שלומי כהן

שם חברה
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13:43

10:00

9657

ח.פ

מועד האסיפה
הכללית בדבר
סיום הפירוק

שעת
האסיפה
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית
(כתובת ,אצל)

שם הנאמן

נימרוד לבנה שיווק
והפצה בע"מ

513339705

24/08/2021

09:00

דקל  6באר שבע אצל נמרוד ליבנה

נמרוד ליבנה

לילי מסחר ושירותים
בע"מ

510738776

12/09/2021

20:00

וייס יעקב  4תל אביב אצל דרור כהן

כהן דרוד

דאטקוס בע"מ

511939456

22/08/2021

10:00

סביון  18קריית אצל קלרה אורן

קלרה אורן

קוטק פיתוחים
טכנולוגיים אורטופדיים
בע"מ

512236704

22/08/2021

10:00

חטיבת גבעתי  19הוד השרון אצל
אבי הראל

אבי הראל

פליינג טולס בע"מ

512490533

22/08/2021

14:00

חטיבת גבעתי  19הוד השרון אצל
אבי הראל

אבי הראל

פוליגרן בע"מ

512340324

22/08/2021

08:00

חטיבת גבעתי  19הוד השרון אצל
אבי הראל

אבי הראל

מ.ק.ג .מולטיקולורד גלאס 512030644
בע"מ

22/08/2021

16:00

חטיבת גבעתי  19הוד השרון אצל
אבי הראל

אבי הראל

איירטסט בע"מ

512237504

22/08/2021

12:00

חטיבת גבעתי  19הוד השרון אצל
אבי הראל

אבי הראל

א.קדוש ניהול בע"מ

513695817

22/08/2021

10:00

בעל שם טוב  38קריית אתא אצל
אלברט קדוש

אלברט קדוש

י.ח.ד.ו .נכסים בע"מ

513220137

22/08/2021

18:00

בצראווי בצלצל  27ירושלים אצל
דליה כהן

דליה כהן

א.ל - .אופל מוצרים
אופטיים בע"מ

512895582

24/08/2021

18:00

רח' צבי  38כרמית אצל עו''ד דנה
הרוש

לוי אביחן

דור-אל טכנולוגית
דלתות בע"מ

513586602

24/08/2021

18:00

רח' צבי  38כרמית אצל עו''ד דנה
הרוש

בן עזרי יצחק

שם חברה

\

9 658
המחיר  3.24שקלים חדשים
15/07/21

13:43

ISSN 0334-3030

ילקוט הפרסומים  ,9753ו' באב התשפ"א15.7.2021 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

