
רשומות

ילקוט הפרסומים
19 בדצמבר 2013 6716 ט"ז בטבת התשע"ד

עמוד  

הודעה לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(                                                            2126

הודעה בדבר קביעת מספר חברי המועצה בעיריית ערד                                                                                        2127

הודעה בדבר עדכון שיעורי עירבון הניתן עם הגשת רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים                          2127

הודעות מאת הציבור                                                                                                                                                 2127



ילקוט הפרסומים 6716, ט"ז בטבת התשע"ד, 19.12.2013  2126

הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984 

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
שמות  בזה  מתפרסמים  התשמ"ד-11984,  שופטים(,  לבחירת 

המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

לבית המשפט המחוזי תל אביב )3( מרכז )2-1(

עו"ד חנה אופק גנדלר  השופטת תמר אברהמי  

השופטת מיכל ברק-נבו  השופט דניאל בארי  

עו"ד דנה בריסקמן גומלנסקי   עו"ד שמואל בורנשטיין   

השופטת שירלי דקל-נוה השופטת נועה גרוסמן   

עו"ד אורית וינשטיין    השופט יחזקאל הראל  

השופטת שלומית יעקובוביץ השופט דורון חסדאי  

השופטת ארנה לוי    השופטת אביגיל כהן  

השופטת ניצה מימון-שעשוע השופטת איריס לושי-עבודי 

השופטת הדסה נאור  השופטת אירית מני-גור 

השופטת ריבה ניב    השופטת אסתר נחליאלי חיאט    

השופטת דבורה עטר  השופטת איריס סורוקר  

השופט אבי פורג  השופטת רחל בת ערקובי 

השופט מרדכי פלד  השופטת רונית פינצ'וק אלט 

השופטת אושרי פרוסט  השופטת חנה פלינר  

השופטת דורית קוברסקי השופטת גלית ציגלר   

השופטת חנה קיציס   השופט יחזקאל קינר     

השופטת רחל קרלינסקי עו"ד הרי קירש  

השופטת איריס רבינוביץ-ברון השופטת עינת רביד            

השופטת חנה שניצר-זאגא. השופטת דניאלה שריזלי 

לבית המשפט המחוזי חיפה )1(

השופטת רונית בש   השופטת הדסה אסיף  

השופטת עירית טובה הוד  השופטת איילת דגן  

השופטת ניצה מימון-שעשוע השופטת איריס לושי-עבודי 

השופטת תמר נאות-פרי השופטת אלה מירז   

עו"ד יצחק שפר )שפרבר( השופטת איריס סורוקר   

השופטת ישראלה קראי
גירון גרינבוים 

לבית המשפט המחוזי ירושלים )1(

עו"ד שמואל בורנשטיין  עו"ד חנה אופק גנדלר   

השופט דניאל טפרברג  עו"ד דנה בריסקמן גומלנסקי 

השופטת עירית כהן השופטת ענת זינגר  

השופטת עינת רביד  השופטת אסתר נחליאלי חיאט 

השופטת שירלי רנר )צביאלי( השופט אלכסנדר רון  

__________
1  ק"ת התשמ"ד, עמ' 2870; התשס"ז, עמ' 882.

לבתי משפט השלום מחוז תל אביב )6-1( מרכז )6-1(

הרשמת עדי אייזדורפר עו"ד אופיר איל   

עו"ד דנה אמיר   עו"ד אפרת אור )אליאס(  

עו"ד אפרת בוסני  הרשמת איריס אסל  

הרשם אריה ביטון  עו"ד יגאל בורוכובסקי   

עו"ד סיגל דומניץ-סומך  עו"ד אלי ברנד   

עו"ד איתי חיים הרמלין  רשמת הוצל"פ ליאת הר–ציון 

עו"ד ניר )משה( זנו   הרשמת רות וקסמן  

רשמת הוצל"פ מירב כפיר  עו"ד רחל טיקטין עדולם 

עו"ד ניר מישורי לב טוב  עו"ד גלעד לובצקי הס   

עו"ד פנינה נויבירט  עו"ד ציפורה משה  

עו"ד רונית פוזננסקי-כץ  עו"ד ארז נוריאלי  

עו"ד פנינה פריצקי  עו"ד עידית פלד  

עו"ד דרור קלייטמן   עו"ד אילן סלע  

עו"ד ישראל שדה  הרשם עמיעד רט   

עו"ד עופר שפירא עו"ד איריס שמואלי  

עו"ד אביב שרון 

לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז תל אביב )1( מרכז )1(

רשמת הוצל"פ מירב אליהו  הרשמת עדי אייזדורפר 

עו"ד שמעון אשואל  הרשמת איריס אסל  

הרשמת ליאת הר-ציון

לבתי משפט השלום מחוז ירושלים )1-0( 

הרשמת עדי אייזדרופר  עו"ד קרן אזולאי   

עו"ד דוד שאול גבאי ריכטר עו"ד עינת איילון  

עו"ד מוחמד חאג'–יחיא   עו"ד אמיר דהאן   

עו"ד ג'ויה סקפה שפירא  עו"ד אילן סלע  

עו"ד אילן רויטר

לבתי משפט השלום מחוז צפון )1(

עו"ד יגאל בורוכובסקי  עו"ד נסרין אסכנדר-מוסא 

עו"ד שרונה גינור  עו"ד אלי ברנד   

עו"ד ניר מישורי לב טוב

לבתי משפט השלום מחוז דרום )1(

עו"ד אמיר דהאן הרשמת עדי אייזדרופר  

עו"ד ניר )משה( זנו   עו"ד ליאורה וינשטיין   

עו"ד רחל טיקטין עדולם עו"ד ירון )אהרוני( חיים 

לבתי משפט לתעבורה מחוז המרכז )1(

הרשמת רות וקסמן  עו"ד אורן בועז  

עו"ד ארז נוריאלי  עו"ד שרית זוכוביצקי אור 

עו"ד טל פרי עו"ד ניר מישורי לב טוב  
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לבתי משפט לתעבורה מחוז חיפה )1-0(

עו"ד יסמין כתילי מני  הרשם אלכס אחטר  

הרשמת דנה עופר  עו"ד ניר מישורי לב טוב 

עו"ד רונה פרסון

לבתי משפט לתעבורה מחוז צפון )1(

עו"ד ג'מאל דהאמשה  הרשם אלכס אחטר  

עו"ד ניר מישורי לב טוב

רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז חיפה )1(

עו"ד אורן כרמלי   עו"ד ליאת דהן-חיון   

עו"ד דרור לביא אפרת 

רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז הצפון )1(

עו"ד דרור לביא אפרת עו"ד אלעד טל  

רשם בכיר לבתי משפט השלום מחוז דרום )2(

עו"ד כרמית חדד עו"ד אורי הדר   

ט"ז בטבת התשע"ד )18 בדצמבר 2013(
)חמ 3-1803(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים  

הודעה בדבר קביעת מספר חברי המועצה בעיריית ערד
לפי פקודת העיריות 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת העיריות1, אני קובע 
להיבחר  העומדים  ערד  עיריית  במועצת  החברים  מספר  כי 
בבחירות שייערכו ביום י"ג בשבט התשע"ד )14 בינואר 2014( 

הוא 15.

ו' בטבת התשע"ד )9 בדצמבר 2013(
)חמ 3-755-ה1(

                                                       גדעון סער
__________                                   שר הפנים

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 197.

הודעה בדבר עדכון שיעורי עירבון הניתן עם הגשת 
רשימת מועמדים על ידי קבוצת בוחרים

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965 

הרשויות  לחוק  38א)ד()4(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, אני מודיע 
כי שיעור העירבון המעודכן של הסכום הנקוב בסעיף 38א)א( 
לחוק לקראת הבחירות שייערכו ביום י"ג בשבט התשע"ד )14 
בינואר 2014( למועצת עיריית ערד שמספר התושבים בה הוא 

28,660 הוא - 22,000 שקלים חדשים.

ו' בטבת התשע"ד )9 בדצמבר 2013(
)חמ 3-709-ה1(

                                                       גדעון סער
__________                                   שר הפנים

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 248; התשס"ג, עמ' 548.

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

פרופיט סופטכנולוגיות תוכנה בע"מ
)ח"פ 51-463882-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,3.12.2013 כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,09-8346050 טל'  נתניה,   ,12 האחוה  מרח'  זוארץ,  עמוס  את 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.4.2014, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עמוס זוארץ, מפרק

אופנועי שימי בע"מ
)ח"פ 51-437227-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.12.2013 כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,09-8848042 טל'  נתניה,   ,4 שכטרמן  מרח'  לוי,  שמעון  את 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.4.2014, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,8.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון לוי, מפרק
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גלובל מודרן מאנה בע"מ
)ח"פ 51-431326-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12.11.2013, 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את שמעון צפניה, משד' המאירי 18, ירושלים, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 8.4.2014, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שמעון צפניה, מפרק

נדנד גיימס בע"מ
)ח"פ 51-472311-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,3.12.2013 כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את אהוד רובינשטיין, ת"ז 062896428, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 3.5.2014, בשעה 
אביב,  תל   ,36 באייר  ה'  רח'  רוזנבלום,  עדי  עו"ד  12.00, במשרדי 
בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהוד רובינשטיין, מפרק

אפרת אילן אומנות בע"מ
)ח"פ 51-462771-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,4.12.2013 כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
למפרקת  הזורע,  מקיבוץ   ,027762590 ת"ז  אילן,  אפרת  את 

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.5.2014, בשעה 
סופי של  דוח  12.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרת אילן, מפרקת

סג'א תורס בע"מ
)ח"פ 51-452085-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,2.12.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את מוחמד סלימאן נוג'ידאת, מכפר עילבון, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2.6.2014, בשעה 
10.00, במשרדי המפרק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוחמד סולימאן נוג'ידאת, מפרק

אבני א.ג.מ החזקות בע"מ
)ח"פ 51-451897-6(

)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   ,3.12.2013 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלכס הלפרין, ממשרד עורכי דין לוריא את הלפרין, רח' גיבורי 

ישראל 5א, ת"ד 8834, נתניה, טל' 072-2432242, 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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 4.6.2014, בשעה 
10.00, במשרדי 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.

אלכס הלפרין, עו"ד, מפרק




