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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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