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אצילת סמכויות
לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963

המדינה  שירות  לחוק  71)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  בהמלצת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ג-11963  )משמעת(, 
לפי  משמעת  אמצעי  לנקוט  סמכותי  את  אוצל  אני  השירות, 
לחוק   48 סעיף  לפי  דחופה  השעיה  ולהשעות  לחוק   31 סעיף 
כלפי עובדי השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה במשרד 
הווטרינריים  השירותים  למנהל   - הכפר  ופיתוח  החקלאות 

ובריאות המקנה.

י"ט בחשוון התשע"ה )12 בנובמבר 2014(
)חמ 3-67-ה1(

יאיר שמיר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 50; התשמ"ג, עמ' 32.  1

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי 
לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
אוגוסט  בחודש  לציבור  הניתן  צמוד  לא  לאשראי  הממוצעת 

2014 היה 3.76 אחוזים.

ז' בתשרי התשע"ה )1 באוקטובר 2014(
)חמ 3-2468(

                                                       ערד מאי
                                             מנהל היחידה למידע ולדיווח

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.  1

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי 
לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
ספטמבר  בחודש  לציבור  הניתן  צמוד  לא  לאשראי  הממוצעת 

2014 היה 3.60 אחוזים.

י"ט בחשוון התשע"ה )12 בנובמבר 2014(
)חמ 3-2468(

                                                      ערד מאי
                                             מנהל היחידה למידע ולדיווח

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.  1

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

המקומיות  הרשויות  לחוק   29 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
אני  הפנים,  משר  אלי  שהועברה  התשכ"ה-11965,  )בחירות(, 
לקראת  ים  בבת  הבחירות  למנהל  בוחבוט  שמעון  את  ממנה 

הבחירות המיוחדות שיתקיימו ביום כ"ב בטבת התשע"ה )13 
בינואר 2015(.

י"א בכסלו התשע"ה )3 בדצמבר 2014(
)חמ 3-709-ה5(

יוסף ברון  
המפקח הארצי על הבחירות  

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים 
החלטתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  צמחים,  זני  של 
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות 

מטפחים שלהלן:

מספר הבקשה: 4482/14 
שם המבקש: אפרים יוסף, הוד השרון )על ידי אדוה ננטל, הוד 

השרון(
שם המטפח: אפרים יוסף, הוד השרון; אסף מייזלס, גבעת שמואל

שם הגידול: תות שדה
תאריך הבקשה: 08/01/2014
A-DEAR :השם המוצע לזן

סימון הזן: 937

עלה  זקוף;   - צמיחה  אופי  צמח:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
גודל - בינוני, צורה -  כותרת: צבע בצד העליון - לבן; פרי: 

דמוי לב, צבע - אדום כהה; סוג הניבה - ניבה שנייה חלקית.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים, 

התשל"ד-21974.

ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(
)חמ 3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.  1

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים 
החלטתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  צמחים,  זני  של 
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות 

מטפחים שלהלן:

מספר הבקשה: 4550/14 
שם המבקש: יוסף בן דור, יסוד המעלה
שם המטפח: יוסף בן דור, יסוד המעלה

                                             
ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.  1

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

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

י"פ התשס"ה, עמ' 801.  2
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שם הגידול: אפרסק
תאריך הבקשה: 06/11/2014

)SHALEV( השם המוצע לזן: שלב
AA 5-160 :סימון הזן

פטוטרת:  פעמון;  דמוי   - סוג  פרח:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
צורת צופנים - לא ידוע; פרי: שעירות קליפה - יש, גוון 
גלעין:  נמוך;   - חמיצות  לבן,   - הציפה  של  קרוטנואיד 
בינוני;   - פריחה  תחילת  מועד  אין;   - לציפה  הצמדות 

מועד הבשלה לצריכה - בינוני עד מאוחר.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים, 

התשל"ד-21974.

ט"ז בחשוון התשע"ה )9 בנובמבר 2014(
)חמ 3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

צמחים,  זני  של  מטפחים  זכות  לחוק   98 לסעיף  בהתאם 
התשל"ג-11973, אני מודיעה כי ההודעה בדבר בקשות לרישום 

זכות מטפחים2 תתוקן כלהלן:

בבקשה מס' 4051/07, בשם המטפח, ייווסף "שמואל גלילי".

טענות בדבר התיקון יתקבלו בתוך 90 ימים ממועד פרסום 
הודעה זו.

ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(
)חמ 3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

ק"ת התשס"ז, עמ' 4331.  2

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

מטפחים  זכות  לחוק   98 לסעיף  בהתאם  כי  מודיעה  אני 
של זני צמחים, התשל"ג-11973, ההודעה בדבר בקשה לרישום 
מס'  שבבקשה  כך  המבקש,  לבקשת  תתוקן,  מטפחים2,  זכות 
פוטיבסקי,  אלי  דודאי,  "נתיב  במקום  המטפח,  בשם   ,3388/02
דויה סעדיה, דוד חיימוביץ" יבוא "נתיב דודאי, דוד חיימוביץ, 
"ארוגרין  יבוא  "גרין"  במקום  לזן,  המוצע  ובשם  סעדיה"  דויה 

.")AROGREEN(
המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-31974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 

ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 
הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

י' בחשוון התשע"ה )3 בנובמבר 2014(
)חמ 3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

תיקון הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של 
ההודעה  לתיקון  בקשה  הוגשה  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני 
מס'  שבבקשה  כך  מטפחים2,  זכות  לרישום  בקשות  בדבר 

4443/13, )להלן - הבקשה( -

יבוא   "Schreurs Holland B.V." במקום  המבקש,  בשם 
."Piet Schreurs Holding B.V"

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-31974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

כ"ג בחשוון התשע"ה )16 בנובמבר 2014(
)חמ 3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 6948.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3

הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של 
למחיקת ההודעה  בקשה  הוגשה  צמחים, התשל"ג-11973,  זני 
בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים )להלן -הבקשות(, שמספרן 

23953/06, 34018/07, ו–44118/08.

הזנים  ברישום  יותר  עניין  לה  אין  כי  מודיעה  המבקשת 
נשוא הבקשות.

לפיכך אנו מודיעים כי הבקשות יימחקו.

יגיש  האמור,  לסעיף  בהתאם  להודעה  להתנגד  המבקש 
זכות  ימים, כקבוע בתקנה 14)ב( לתקנות  את התנגדותו בתוך 30 
מטפחים, התשל"ד-51974, לידי ציפי רצבי, במשרד היחידה לזכויות 

מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

ג' בחשוון התשע"ה )27 באוקטובר 2014(
)חמ 3-252-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 554.  2

י"פ התשס"ז, עמ' 3011.  3

י"פ התשס"ח, עמ' 4682.  4

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  5

 
ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשס"ב, עמ' 3439.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3
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הודעה על בקשה לתיקון ההודעה בדבר בקשות 
לרישום זכות מטפחים

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 98 לחוק זכות מטפחים של 
ההודעה  למחיקת  בקשה  הוגשה  התשל"ג-11973,  צמחים,  זני 
בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים2 )להלן - הבקשה(, שמספרה 

.3464/03

המבקש מודיע כי אין לו עניין יותר ברישום הזן נשוא הבקשה.

לפיכך אנו מודיעים כי הבקשה תימחק.

המבקש להתנגד להודעה בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   30 בתוך  התנגדותו 
היחידה  במשרד  רצבי,  ציפי  לידי  התשל"ד-31974,  מטפחים, 
לזכויות מטפחים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית 

דגן 50250.

ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(
)חמ 3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 1977.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3

תיקון טעות סופר
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

זני  זכות מטפחים של  בתוקף סמכותי לפי סעיף 99 לחוק 
זכות  לתקנות   15 לתקנה  ובהתאם  התשל"ג-11973,  צמחים, 
בדבר  ההודעה  כי  מודיעה  אני  התשל"ד-21974,  מטפחים, 
מס'  שבבקשה  כך  תתוקן  מטפחים3  זכות  לרישום  בקשות 

."ZESH004" יבוא "ZESY004" 4280/10, בשם הזן, במקום

ד' בחשוון התשע"ה )28 באוקטובר 2014(
)חמ 3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים  

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

י"פ התשע"א, עמ' 6317.  3

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום י"ג באלול התשע"ד 
)8 בספטמבר 2014(, בתיקי בד"מ 34/13, 35/13, החליט להטיל על 
מירי טל, רישיון מס' 17751, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 
עריכת הדין לתקופה של 18 חודשים לריצוי בחופף לכל עונש 

השעיה קיים או תלוי ועומד נגדה.

א' בכסלו התשע"ה )23 בנובמבר 2014(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום כ' בחשוון התשע"ה 
להטיל  החליט   ,100/2012 בד"מ  בתיק  התשע"ה(,  בחשוון  )ה' 
רישיון מס' 20637, עונש של השעיה מעיסוק  על אלון שטרצר, 
לכל  במצטבר  שנים  שלוש  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

עונש השעיה אחר.
באייר  י"א  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 22( התשפ"ד  בניסן  י"ד  יום  עד   )2021 באפריל   23( התשפ"א 

באפריל 2024(.

כ' בחשוון התשע"ה )13 בנובמבר 2014(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום י"ח בחשוון התשע"ה 
)11 בנובמבר 2014(, בתיק בד"מ 002/2011, החליט להטיל על אלון 
שטרצר, רישיון מס' 20637, עונש של הוצאה מן הלשכה מיום י"ח 

בחשוון התשע"ה )11 בנובמבר 2014(.

א' בכסלו התשע"ה )23 בנובמבר 2014(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום י"א בחשוון התשע"ה 
)4 בנובמבר 2014(, בתיק בד"מ 068/2014, החליט להטיל על ריטה 
דורון, רישיון מס' 9689, עונש של הוצאה מן הלשכה לצמיתות 

מיום י"א בחשוון התשע"ה )4 בנובמבר 2014(.

כ' בחשוון התשע"ה )13 בנובמבר 2014(
)חמ 3-94(

           איתן ש' ארז
________                          סגן ראש לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 

________
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1
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לשכת עורכי הדין באר שבע, בשבתו ביום כ"ג בחשוון התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,040/2012 בד"מ  בתיק   ,)2014 בנובמבר   16( 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,39093 מס'  רישיון  בניטה,  מוטי 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.
כ"ז בחשוון התשע"ה )20 בנובמבר 2014(

)חמ 3-94(
           איתן ש' ארז

                          סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה על בחירת חברים לוועדת המשנה לתכנון 
ולבנייה הרצליה-כפר שמריהו

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

אני מודיע בהתאם לסעיפים 19)א1(, 21 ו–22 לחוק התכנון 
אתגר  איריס  של  בחירתה  על  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
במקומו של צבי הדר לחברה בוועדת המשנה לתכנון ולבנייה 

הרצליה-כפר שמריהו.

כ"ב באב התשע"ד )18 באוגוסט 2014(
)חמ 3-7-ה1(

משה פדלון  
ראש עיריית הרצליה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

הסמכת פקח עירוני במועצה אזורית מרחבים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

האכיפה  לייעול  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שעה(,  )הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח 
עובד  את  בזה  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011 
הכשרה  שקיבל  לאחר  זוהר,  עמי  מרחבים,  האזורית  המועצה 
חוקי  ביצוע  על  פיקוח  לשם  עירוני  לפקח  לכך,  מתאימה 
לסמכויות  בהתאם  מרחבים,  האזורית  המועצה  בתחום  העזר 

המפורטות בחוק, כמפורט להלן:

לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו   )1(
תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו;

או  ידיעה  כל  לו  למסור  בדבר  הנוגע  אדם  מכל  לדרוש   )2(
של  ביצועו  את  להקל  או  להבטיח  כדי  בהם  שיש  מסמך 
חוק עזר; בפסקה זו, "מסמך" - לרבות פלט, כהגדרתו בחוק 

המחשבים, התשנ"ה-21995;

המשמש  למקום  ייכנס  שלא  ובלבד  למקום,  להיכנס   )3(
למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

יעשה  לא  זה,  הסמכה  כתב  לפי  המוסמך  העירוני  הפקח 
שימוש בסמכויותיו אלא בתחום המועצה האזורית מרחבים, 

בעת מילוי תפקידו, ובהתקיים כל אלה:

אותו  המזהה  תג  גלוי  באופן  ועונד  פקח  מדי  לובש  הוא   )1(
ואת תפקידו;

יש בידו כתב הסמכה, שאותו יציג לפי דרישה.  )2(

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך מכהן בתפקידו 
או עד יום ט"ו באב התשע"ה )31 ביולי 2015(.

כ' בחשוון התשע"ה )13 בנובמבר 2014(
)חמ 3-4343(

                                                      שי חג'ג'
                                         ראש המועצה האזורית מרחבים

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 336.  2

של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ג בחשוון התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,089/2013 בד"מ  בתיק   ,)2014 בנובמבר   6( 
לדה כרמי, רישיון מס' 22792, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 
עריכת הדין לתקופה של 24 חודשים במצטבר לכל עונש אחר 

שהיא מרצה.
תוקף ההשעיה, מסיום השעיה קודמת, יום כ"ח בניסן התש"צ 

)1 במאי 2030( עד יום י"ט באייר התשצ"ב )30 באפריל 2032(.
כ' בחשוון התשע"ה )13 בנובמבר 2014(

)חמ 3-94(
       איתן ש' ארז

                             סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ב' בכסלו התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,023/2014 בד"מ  בתיק   ,)2014 בנובמבר   24( 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,42378 מס'  רישיון  חריש,  אלברט 
במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמש שנים במצטבר לכל עונש 

אחר של השעיה התלוי ועומד כנגדו.
בחשוון  ד'  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 4( התשפ"ב  בחשוון  כ"ט  יום  עד   )2016 בנובמבר   5( התשע"ז 

בנובמבר 2021(.
ה' בכסלו התשע"ה )27 בנובמבר 2014(

)חמ 3-94(
  איתן ש' ארז

________                             סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ג בחשוון התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,070/2013 בד"מ  בתיק   ,)2014 בנובמבר   6( 
לדה כרמי, רישיון מס' 22792, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 
עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים במצטבר לכל עונש 

השעיה אחר שהיא מרצה.
תוקף ההשעיה, מסיום השעיה קודמת, יום כ"ג בחשוון התש"צ 

)1 בנובמבר 2029( עד יום כ"ז בניסן התש"צ )30 באפריל 2030(.
כ' בחשוון התשע"ה )13 בנובמבר 2014(

)חמ 3-94(
  איתן ש' ארז

________                             סגן ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1

הודעה בדבר השעיית חברה
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 

________
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התשמ"ט, עמ' 64.  1
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כל נושה או משתתף של העמותה 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בירושלים

פר"ק 22645-11-14

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת הדרת ירושלים, ע"ר 58-007018-3,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   11.11.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  העמותה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  לבית המשפט 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 19.2.2015, בשעה 9.45.

כל נושה או משתתף של העמותה 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 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

מירית כנרי, עו"ד  
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה  

רשות התאגידים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 64266-09-14

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

ח"פ בע"מ,  לנשים  אופנה  נוסטרה  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-363334-7

חדש ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  ארליך  ויקה   והמבקשים: 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1 

)קומה 18(, רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 29.9.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.1.2015, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

 -  18873 מס'  רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  מודיע,  אני 
תרשיחא, נפת עכו, הוצג ביום ח' בכסלו התשע"ה )30 בנובמבר 
2014( למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור 
עילית,  נצרת   ,16 המלאכה  רח'  העסקים,  לב  בניין  עכו,  הסדר 
בעיריית מעלות תרשיחא ובלשכת הממונה על הרשויות מחוז 

הצפון, בית הממשלה, נצרת עילית.

ח' בכסלו התשע"ה )30 בנובמבר 2014(

                                                                חיים לרדו
           פקיד הסדר המקרקעין

                           אזור הסדר עכו

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 8716-10-14

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

ובעניין פירוק חברת א.ת. 54 אחזקות, ח"פ 51-419514-8,

מרח'  ישראלי,  גיל  עו"ד  ב"כ  ע"י  תמימי,  אחמד  והמבקש: 
הרב קוק 8, ירושלים 9422608, טל' 02-6236502, פקס' 02-6259812.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 11.9.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

8.1.2015, בשעה 9.45.

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   16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.1.2015

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

גיל ישראלי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית משפט המחוזי בירושלים

פר"ק 48564-10-14

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר  והצלה,  חילוץ  איתור   - זק"א  עמותת  פירוק  ובעניין 
,58-030737-9

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

בקשה  הוגשה   29.10.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  העמותה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  לבית המשפט 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 5.2.2015, בשעה 10.00.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 15.2.2015.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נדב מאיוסט, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 13349-11-14

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

ובעניין פירוק חברת יצמד בע"מ, ח"פ 51-048831-5, מרח' 
דרך השלום 9, נשר,

והמבקשים: אלי חביבי ו–5 אח', ע"י ב"כ עו"ד צבי כהנא, 
מרח' המסגר 38, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.11.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

4.3.2015, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 10.00 

ביום 25.2.2015.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

צבי כהנא, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 35930-11-14

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

ובעניין פירוק חברת שהם קפה בר בע"מ, ח"פ 51-332324-6,

והמבקשת: נדג'דה ברודסקי, ע"י ב"כ עו"ד עמית אבן ו/או 
עידן אבן, מרח' שאול המלך 8, תל אביב 6473307.

בקשה  הוגשה   17.11.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 9.3.2015, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 2.3.2015.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עמית אבן, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 11.1.2015.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 1684-11-14

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

ח"פ בע"מ,   )2003( ים  פירות  בר  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-340694-2

רייף,  אייל  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  זייד  ירדן  והמבקשים: 
פקס'  ,03-6126699 טל'   ,5268104 גן  רמת   ,11 בגין  מנחם   מרח' 

.03-6131616

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.11.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.2.2015, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 14.00 

ביום 1.2.2015.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אייל רייף, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 3166-11-14

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

ובעניין פירוק חברת קוקולה בע"מ, ח"פ 51-414437-7,

והמבקשים: סמיה ואח', ע"י ב"כ עו"ד נדב מאיוסט, מרח' 
פקס'  ,04-8400040 טל'   ,27211 ביאליק  קרית   ,22 היסוד   קרן 

.04-8752525

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.11.2014 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

25.2.2015, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
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בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 37097-10-14

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

ח"פ בע"מ,  אלקטרוני  זיווד  קרן  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-097443-9

מאיוסט,  נדב  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אברמוב  והמבקשים: 
מרח' קרן היסוד 22, קרית ביאליק 27211, טל' 04-8400040, פקס' 

.04-8752525

בקשה  הוגשה   23.10.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

15.2.2015, בשעה 13.00.

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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 5.2.2015.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נדב מאיוסט, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 5064-11-14

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

ובעניין פירוק חברת יאסיף עבודות בניה מתקדמת בע"מ, 
ח"פ 51-363440-2,

והמבקשת: החברה עצמה, ע"י ב"כ עו"ד פרח מואנס, מת"ד 
2111, כפר יאסיף 24908, טל' 04-6208005, פקס' 04-8591598.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.11.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.1.2015, בשעה 9.30.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 4.1.2015.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

פרח מואנס, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 50309-11-14

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

ובעניין פירוק חברת סחר עץ הרצליה בע"מ,

דין  עורכי  ממשרד  ב"כ  ע"י  בע"מ,  שטסל  דוד  והמבקש: 
 יצחק ריינפלד , רח' ח'ורי 2, מגדל הנביאים, קומה 8, חיפה, טל'

04-8627272, פקס' 04-8622875.

בקשה  הוגשה   24.11.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 11.3.2015, 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   16.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.3.2015

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

יובל ריינפלד, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 52596-11-14

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

ובעניין פירוק חברת דיור ופיתוח חברה לבניין בע"מ,

מינוי  פי  על  רוזין,  איל  עו"ד  ב"כ  ע"י  בדרי,  חן  והמבקש: 
תל   ,16 אורי  מרח'  אביב,  בתל  משפטי  לסיוע  הלשכה  מטעם 

אביב, טל' 03-69535445, פקס' 03-6953557.

בקשה  הוגשה   25.11.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  אביב  בתל  המחוזי  המשפט  לבית 
היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת  וכי  לעיל, 

בדין ביום 11.3.2015, 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   10.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.4.3.2015

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

איל רוזין, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 15854-07-14

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

בע"מ,  האבוקדו  פרי  שמן  תעשיות  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-445054-3,

והמבקשים: נוריאל חכם ואח', ע"י ב"כ עו"ד עמיר לוי, מרח' 
יגאל אלון 65, תל אביב, טל' 03-6993646, פקס' 03-7412711.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.7.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.1.2015, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 6.1.2015.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עמיר לוי, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 1763-08-14

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

ח"פ בע"מ,  גורמה  שוקולד  ליה  חברת  פירוק   ובעניין 
51-412853-7, מרח' הסדנא 7, פתח תקוה,

גיורא  עו"ד  ב"כ  ע"י  פישקין,  ונלי  ליבר  רועי  והמבקשים: 
רובננקו, מרח' דיזנגוף 205, תל אביב 63115, טל' 03-5276015, פקס' 

.03-5276016

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.8.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

24.2.2015, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 17.2.2015.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גיורא רובננקו, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 28065-11-14

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

ח"פ בע"מ,  כימיקלים  אקטיס  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-260326-7

 Roham and Hass Europe Trading APS. והמבקשת: 
דין  עורכי  ממשרד  שמרי,  ניר  עו"ד  ב"כ  ע"י   ,No. 29973881
ראב"ד, מגריזו, בנקל ושות', בית אירופה, שד' שאול המלך 37, 

תל אביב 64928, טל' 03-6060260, פקס' 03-6060266.

המשפט  לבית  בקשה  הוגשה  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
בקשת  וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בחיפה  המחוזי 
פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 21.1.2015, 

בשעה 9.30.

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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 14.1.2015.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ניר שמרי, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 50708-06-14

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

ח"פ בע"מ,  הסעדה  שרותי  מ.מ.ו.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-330790-0

והמבקשים: נדב תמם ודניאל בורוכוביץ, ע"י ב"כ עו"ד אילן 
תמאם, מרח' ויצמן 24, נתניה, טל' 09-8871234, פקס' 09-8872020.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.6.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.1.2015, בשעה 10.30.

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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אילן תמאם, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 1900-12-14

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

ובעניין פירוק חברת גלאסווד בע"מ,

והמבקשים: משה זאבי ואח', ע"י ב"כ עו"ד צביה שר, מרח' 
משה סנה 10, רעננה 43728.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 1.12.2014 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

10.3.2015, 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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 3.3.2015.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

צביה שר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 59394-11-14

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

ח"פ  בע"מ,  וניקיון  שמירה  אלימלך  חברת  פירוק  ובעניין 
,51-407109-1

 .3 ודצקי.  אלכסנדר   .2 גולדנברג.  איתי   .1 והמבקשים: 
גריגורי וילחובצקי. 4. עופר פרנקו. 5. דוד עזרן. 6. אלברט וונונו. 
7. נטלי אלימלך. 8. ראיסה קוזמיצקי. 9. בלה מתתוב. 10. בטיה 
איוונוב. 11. ורוניקה סיטניק. 12. דוד אלימלך. 13. אלישע זיני, 
כולם ע"י ב"כ עו"ד לני גולן ואח', ממשרד עורכי דין, לני גולן 
 ,02-6222747 טל'   ,9902452 שמש  בית   ,8 השבעה  רח'  ושות', 

פקס' 02-6222749.

בקשה  הוגשה   27.11.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  החברה  את  לפרק  שבע  בבאר  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 22.3.2015, בשעה 9.00.

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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי 

עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

לני גולן, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 34720-10-14

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

ח"פ בע"מ,  )אי.סי.טי(  פלייווייז  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-484161-8

באיי  רשומה  חברה   ,Asianlogic Limithd והמבקשת: 
 Mill Mall Suite 6, הבתולה הבריטיים מס' 1410681, שכתובתה
 Wickhams Cay P.O box 3085, Road Town, Tortola, British
רח'  ושות',  גרנות  דין  ע"י ב"כ ממשרד עורכי   ,Virgin Islands
טל'  ,67012 אביב  תל   ,28 קומה  היובל,  מגדל   ,125 בגין   מנחם 

03-5755522, פקס' 03-5755527.

בקשה  הוגשה   12.11.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

4.1.2015, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מ–15 ימים לפני 

מועד הדיון בבקשה.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ישראל בכר, עו"ד  
בא כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 37037-11-14

החברות  ופקודת  התש"ם-1980  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת מרכז חינוכי שירת רבקה ורחל באר 
יעקב, ע"ר 58-048865-8.

המבקשים: פנינה אלתר ואח', ע"י ב"כ עו"ד ליטל גל, מרח' 
הגבעה 4, רמת השרון, טל' 077-4242987, פקס' 03-5470532.

בקשה  הוגשה   18.11.2014 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

27.1.2015, בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל, לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 25.12.2014.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ליטל גל, עו"ד  
באת כוח המבקשים  
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סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

ה' בכסלו התשע"ה )27 בנובמבר 2014(
מירון הכהן  

רשם האגודות השיתופיות  

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

היפר זול אבו דוד בע"מ
)ח"פ 51-330418-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אבו,  לרון  עו"ד  במשרד   ,10.00 20.1.2014, בשעה  ביום  תתכנס 
52522, לשם הגשת דוח  גן  בית סילבר, רמת   ,7 רח' אבא הלל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דני אבו, עו"ד,  מפרק

מג'ינק טכנולוגיות תצוגה בע"מ
)ח"פ 51-296545-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,16.00 בשעה   ,20.1.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' קרית המדע 11, הר החוצבים, ירושלים, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אודי טויזר, עו"ד,  מפרק

סאנשיין אנרגיות מתחדשות שש בע"מ
)ח"פ 51-442584-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת 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 20.11.2014, התקבלה החלטה 
בורובסקי,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:

שם האגודה: שבטי ישראל 1 - אגודה שיתופית לבעלי רכב   )1(
סיור ותיור בע"מ.

TWELVE TRIBES 1 Cooperative Association  

מס' האגודה: 57-005845-3.  

המען: רח' המרד 29, תל–אביב-יפו.

תאריך רישום: כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(.

סוג ראשי: צרכנות.

סוג משני: שירותים.

שם האגודה: בונייך - אגודה תורנית שיתופית בע"מ.  )2(

מס' האגודה: 57-005882-6.

המען: רח' רש"י 3, חשמונאים 73127.

תאריך רישום: ה' בכסלו התשע"ה )27 בנובמבר 2014(.

סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה.

סוג משני: יצרנות.

שם האגודה: - חצרי בוקר - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )3(

מס' האגודה: 57-005883-4.

המען: ד"נ נגב, חצרים 8542000.

תאריך רישום: ה' בכסלו התשע"ה )27 בנובמבר 2014(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

אגודה   -  PUBLIC פאבליק  קואופרטיב   - האגודה:  שם   )4(
שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005884-2.

המען: רח' מתן החרוב 473, כפר אדומים.

תאריך רישום: ה' בכסלו התשע"ה )27 בנובמבר 2014(.

סוג ראשי: שונות.

סוג משני: יצרנות.

שם האגודה: - עתיד חברי דביר - אגודה שיתופית חקלאית   )5(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005885-9.

המען: ד"נ הנגב, דביר 85330.

תאריך רישום: ט"ו בכסלו התשע"ה )7 בדצמבר 2014(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.

שם האגודה: חוחובה דזרט - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )6(

Jojoba Desert  

מס' האגודה: 57-005886-7.

המען: ד"נ הנגב, חצרים 8542000.

תאריך רישום: ט"ז בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014(.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

סאנשיין אנרגיות מתחדשות שש עשרה בע"מ
)ח"פ 51-444880-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת 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 20.11.2014, התקבלה החלטה 
בורובסקי,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

סאנשיין אנרגיות מתחדשות עשרים בע"מ
)ח"פ 51-444884-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת 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 20.11.2014, התקבלה החלטה 
בורובסקי,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

סאנשיין אנרגיות מתחדשות עשרים ושבע בע"מ
)ח"פ 51-449901-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת 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 20.11.2014, התקבלה החלטה 
בורובסקי,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

סאנשיין אנרגיות מתחדשות שתים עשרה בע"מ
)ח"פ 51-442635-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת 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 20.11.2014, התקבלה החלטה 
בורובסקי,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

סאנשיין אנרגיות מתחדשות ארבע עשרה בע"מ
)ח"פ 51-444888-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת 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 20.11.2014, התקבלה החלטה 
בורובסקי,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

סאנשיין אנרגיות מתחדשות חמש עשרה בע"מ
)ח"פ 51-444879-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת 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 20.11.2014, התקבלה החלטה 
בורובסקי,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שרון סלמון, מפרק

מבתר חברה לנכסים בע"מ
)ח"פ 51-105754-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 27.11.2014, התקבלה 
ארמנד,  עמוס  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

ממושב דבורה, משק 37, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עמוס ארמנד, מפרק

ליגל חברה ליבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-384287-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 30.11.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרטין שדה, מרח' האחים 
למפרק   ,050-5238392 טל'  לציון,  ראשון   ,27/11 אוסטשינסקי 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מרטין שדה, מפרק

המרכז הישראלי ללימודים בינלאומיים בע"מ
)ח"פ 51-447057-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 30.11.2014, התקבלה 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי ליברמן, מרח' 

יער הקופים 69, יודפת 2018000, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

סאנשיין אנרגיות מתחדשות שלושים ושמונה בע"מ
)ח"פ 51-452433-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת 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 20.11.2014, התקבלה החלטה 
בורובסקי,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

סאנשיין אנרגיות מתחדשות ארבעים בע"מ
)ח"פ 51-452441-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת 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 20.11.2014, התקבלה החלטה 
בורובסקי,  מיכל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ממשרד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת

אוגמנטיקס בע"מ
)ח"פ 51-437954-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 27.11.2014, התקבלה החלטה 
דרך  מרח'  סלמון,  שרון  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

העצמאות 47ב, בנימינה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אריה ג' רובינשטיין, עו"ד, מפרק

סופטצ'יפ טכנולוגיות )3000( בע"מ
)ח"פ 51-245048-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 2.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה ג' רובינשטיין, 
למפרק   ,1200000 פינה  ראש   ,32 ת"ד  צחר,  התעשייה  מאזור 

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.

אריה ג' רובינשטיין, עו"ד, מפרק

סי פי אי תקשורת ישראל בע"מ
)ח"פ 51-461275-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,2.12.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
רובינשטיין,  ג'  אריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מאזור התעשייה צחר, ת"ד 32, ראש פינה 1200000, 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.

אריה ג' רובינשטיין, עו"ד, מפרק

מועדון מסעדה פאב החווה בע"מ
)ח"פ 51-103239-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 4.12.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  ליפסון,  אברהם  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

בן גוריון 48/7, נווה סביון, אור יהודה, 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.

יוסי ליברמן, מפרק

להט אור סוכנות לביטוח בע"מ
)ח"פ 51-072222-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה  הנ"ל,  החברה  של 
 ,4704163 רמת השרון   ,18 יאיר  מרח'  אור,  גן  יצחק  את  ולמנות 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יצחק גן אור, מפרק

איי.אל.איי. המכון הישראלי למשפט בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-312431-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 1.12.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  נחום,  עדו  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

הסורג 1, קומה 4, ירושלים, טל' 072-2345342, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

עדו נחום, עו"ד, מפרק

סופטצ'יפ ישראל בע"מ
)ח"פ 51-162457-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 2.12.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה ג' רובינשטיין, 
למפרק   ,1200000 פינה  ראש   ,32 ת"ד  צחר,  התעשייה  מאזור 

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.



2063 ילקוט הפרסומים 6947, כ"ו בכסלו התשע"ה, 18.12.2014 

תמי שמעוני בע"מ
)ח"פ 51-428183-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 8.12.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  רוקח,  רובי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

זד"ל 1, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רובי רוקח, רו"ח, מפרק

בריליום תקשורת בע"מ
)ח"פ 51-276003-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 8.12.2014, התקבלה החלטה 
ממשרד  תורן,  רם  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 
עו"ד גדעון פישר, מגדלי עזריאלי, המגדל המשולש, קומה 39, תל 

אביב 67023, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רם תורן, עו"ד, מפרק

איו אפ.אמ.אס בע"מ
)ח"פ 51-410862-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 9.12.2014, התקבלה החלטה 
רועי אבנרי, למפרק  ולמנות את עו"ד  לפרק את החברה מרצון 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רועי אבנרי, עו"ד, מפרק

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אברהם ליפסון, מפרק

יעקב סולטן בע"מ
)ח"פ 51-404880-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 7.12.2014 התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב סולטן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למשרדי החברה, רח' שנקר 16, הרצליה פיתוח 46725.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יעקב סולטן, מפרק

גאדג'טפון בע"מ
)ח"פ 51-496662-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 7.12.2014, התקבלה החלטה 
שטינברג,  יצחק  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

מרח' הרטום 9, ירושלים 36316, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יצחק שטינברג, עו"ד, מפרק

מיקסלט בע"מ
)ח"פ 51-424046-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 8.12.2014, התקבלה החלטה 
מרח'  רוקח,  רובי  רו"ח  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

זד"ל 1, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רובי רוקח, רו"ח, מפרק
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ס.ס.ד. בנין 12 פרק ויצמן בע"מ
)ח"פ 51-179701-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 9.12.2014, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

מייקל סולומון, מרח' ז'בוטינסקי 3, רעננה, למפרק החברה.

מייקל סולומון, מפרק

קיפ איט סיטי בע"מ
)ח"פ 51-480656-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 9.12.2014, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

אור חן, מרח' הבונים 3, רמת גן, למפרק החברה.

אור חן, מפרק

סויד יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-444584-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 26.11.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפי סויד, מרח' הורדים 14,  

גני יהודה, סביון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רפי סויד, מפרק

שוק קדימה בע"מ
)ח"פ 51-446125-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.1.2015, בשעה 10.00, במשרד עו"ד לרון אבו, רח' 
אבא הלל 7, בית סילבר, רמת גן 52522, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דני אבו, עו"ד, מפרק  

סי סי טי - טכניקות מדחסים ובינוי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-223655-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת 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 10.12.2014, התקבלה החלטה 
פולניצר,  נותקין  ולמנות את עו"ד שי  לפרק את החברה מרצון 

מכפר יהושע 3658200, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שי נותקין פולניצר, עו"ד, מפרק

תינוקיט בע"מ
)ח"פ 51-265746-1(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 4.12.2014, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

אילן שובל, מרח' ריינס 57, גבעתיים, למפרק החברה.

אילן שובל, מפרק

ספרקס אינטראקטיב בע"מ
)ח"פ 51-464542-3(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 4.12.2014, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

אורי שוורץ, מרח' רוזנבלום 8, תל אביב, למפרק החברה.

אורי שוורץ, מפרק

שדות תלמי גיא )1999( בע"מ
)ח"פ 51-276789-8(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת 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 8.12.2014, לאחר שכל 
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים 
מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את 

ישראל גיא, מרח' רימונית 2, סביון, למפרק החברה.

ישראל גיא, מפרק




