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מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות

מינוי סגנית לאפוטרופוס הכללי ולכונס הרשמי

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

לפי חוק האפוטרופוס הכללי ,התשל"ח ,1978-לפי פקודת
פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם ,1980-ולפי פקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג1983-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  66לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
אני ממנה את משה אלטר ,שופט בקצבה של בית משפט שלום,
למלא תפקיד של שופט בית משפט לתביעות קטנות במחוז חיפה.
תוקף המינוי לשנתיים ,מיום כ"ד באדר התשע"ג ( 6במרס .)2013
י"ח באדר התשע"ג ( 28בפברואר )2013
(חמ -3-60ה)1
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
		
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי שופטי נוער
לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול) ,התשל"א ,11971-ובהסכמת שר המשפטים ,אני
מטיל על השופטים הרשומים מטה לשמש שופטי נוער עד
לתום תקופת כהונתם בערכאת בית משפט שלום:
		
רקפת סגל מוהר

מוחמד עלי

		
טל פפרני

רויטל באום

		
אביגיל זכריה

נעה תבור

		
נצר סמארה

אריאל צימרמן

		
יחזקאל אליהו

ורד שביט פינקלשטיין

		
תמר סנונית-פורר

נחשון פישר

		
נאוה גדיש

מרדכי בורשטין

		
שמואל הרבסט

מיכל שרביט

		
איתן קורנהאוזר

אהד גורדון

		
ליאור ברינגר

נעם חת מקוב

אורית קלרה ליפשיץ

דנה כהן-לקח

כ"ח באדר התשע"ג ( 10במרס )2013
(חמ )3-686
			
__________
 1ס"ח התשל"א ,עמ' .134

אשר גרוניס
נשיא בית המשפט העליון

מינוי נציגת שר המשפטים בוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א(א)( )3לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את עליזה קן ,ת"ז ,015248644
לנציגת שר המשפטים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של
תשתיות לאומיות.
תוקף המינוי עד יום י"ח בכסלו התשע"ו ( 30בנובמבר .)2015
ט"ו באדר התשע"ג ( 25בפברואר )2013
(חמ -3-7ה)1
זאב בנימין בגין
		
ממלא מקום שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ב ,עמ' .157
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בהתאם לסעיף (2א) לחוק האפוטורופוס הכללי,
התשל"ח ,11978-סעיף (138ד) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח
חדש] ,התש"ם ,21980-וסעיף  1לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,31983-אני ממנה את אולגה גורדון לסגנית האפוטרופוס
הכללי וסגנית הכונס הרשמי במחוזות חיפה והצפון.
ג' בניסן התשע"ג ( 14במרס )2013
(חמ )3-667
יעקב נאמן
שר המשפטים

			
__________
 1ס"ח התשל"ח ,עמ' .61
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34עמ' .639
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמ' .761

מינוי יושב ראש מותב לוועדות עררים
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז,1957-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,סעיפים (5א) ו–(ב) ו– 12לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ולאחר התייעצות עם נשיא
בית המשפט העליון בהתאם לסעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,31984-אני ממנה את השופט אברהם קסירר,
שופט בקצבה של בית משפט שלום ,ליושב ראש מותב בוועדות
ערעור לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ח באדר התשע"ג ( 10במרס )2013
(חמ )3-100
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי יושב ראש מותב לוועדות עררים
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז,1957-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,סעיפים (5א) ו–(ב) ו– 12לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ולאחר התייעצות עם נשיא
בית המשפט העליון בהתאם לסעיף  16לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,31984-אני ממנה את השופטת רות בהט,
שופטת בקצבה של בית משפט שלום ,ליושבת ראש מותב
בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ח באדר התשע"ג ( 10במרס )2013
(חמ )3-100
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

ילקוט הפרסומים  ,6572כ"ד בניסן התשע"ג4.4.2013 ,

מינוי יושבת ראש נוספת לוועדות ערעור
לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)
[נוסח משולב] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  44לחוק שירות הקבע בצבא הגנה
לישראל (גמלאות) [נוסח משולב] ,התשמ"ה ,11985-אני ממנה
את מי–טל אל–עד קרביס ,שופטת של בית משפט שלום ,ליושבת
ראש נוספת 2בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוז תל אביב.

משרד המשפטים ,לחברה בוועדות להטלת עיצום כספי כמשמען
בסעיף  12לחוק.
תוקף המינוי כל עוד משמשת העובדת האמורה בתפקידים
ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
א' בניסן התשע"ג ( 12במרס )2013
(חמ )3-3166
יעקב נאמן
שר המשפטים

			

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ז בשבט התשע"ג ( 7בפברואר )2013
(חמ )3-957
			
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .142
 2י"פ התשס"ה ,עמ' .4031

יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי יושב ראש לוועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (89א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח
ורכישה) ,התשכ"ג( 11963-להלן  -החוק) ,ולאחר התייעצות עם
נשיא בית המשפט העליון בהתאם לסעיף  16לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-אני ממנה את חנה בן–עמי,
שופטת בקצבה של בית משפט מחוזי ,ליושבת ראש ועדת ערר
לעניין סעיף  88לחוק במחוז ירושלים.
תוקף המינוי לשנתיים.
כ"ח באדר התשע"ג ( 10במרס )2013
(חמ )3-324
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשנ"ב ,עמ'  ;45התשנ"ט ,עמ' .130
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי יושב ראש לוועדות שחרורים

מינוי מנהל
לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק מיסוי מקרקעין (שבח
ורכישה) ,התשכ"ג ,11963-אני ממנה את משה אשר ,למנהל,
החל מיום ז' בניסן התשע"ג ( 18במרס .)2013
ז' בניסן התשע"ג ( 18במרס )2013
(חמ -3-324ה)3
			
__________
 1ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156

מינוי מנהל
לפי פקודת מס הכנסה
בתוקף סמכותי לפי סעיף  229לפקודת מס הכנסה [נוסח
חדש] ,התשכ"א( 11961-להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את משה
אשר ,למנהל לעניין הפקודה ,החל ביום ז' בניסן התשע"ג (18
במרס .)2013
ז' בניסן התשע"ג ( 18במרס )2013
(חמ )3-768
			
יובל שטייניץ
שר האוצר
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  32לחוק שחרור על–תנאי ממאסר,
התשס"א ,12001-ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון ,אני
מאריך 2את מינויה של נילי קוצר ,שופטת בקצבה של בית משפט
שלום ,ליושבת ראש ועדות השחרורים.
תוקף המינוי לשנתיים מיום י"ד באדר התשע"ג (24
בפברואר .)2013
א' באדר התשע"ג ( 11בפברואר )2013
(חמ -3-101ה)1
			
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .410
 2י"פ התשע"ב ,עמ' .2394

יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי חברת ועדות להטלת עיצום כספי
לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (13ב) לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס ,12000-אני ממנה את תמר ולדמן ,משפטאית ,עובדת
__________
 1ס"ח התש"ס ,עמ' .293

ילקוט הפרסומים  ,6572כ"ד בניסן התשע"ג4.4.2013 ,

יובל שטייניץ
שר האוצר

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) 1אני מרשה את עובדי הרשות לשמירת הטבע והגנים
הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן ,אשר נמנים עם היחידה
לפיקוח על שטחים פתוחים ואשר מונו על ידי שר החקלאות
ופיתוח הכפר לפקידי יערות לפי פקודת היערות( 2להלן -
הפקודה) ,לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על הפקודה.
שם המפקח

מס' זהות

נפתלי כהן

51923050

אבי צעירי

9574138

אלישע ליאל

36330629

ישעיהו אורי

33750340

כרכום טבי

24582223

__________
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
 2חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' (ע) ( 600א) .710
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שם המפקח

מס' זהות

לביא צור

55902142

לינדנר עזי

52001153

סויסה נדב

27333251

מטמון דני

51102853

סולימן חנוך

55896518

עמור עופר

24072464

פלס ניב

56383540

קופר צחי

24438517

ריקלין חזי

33309865

רסקי אסף

56468275

אורבך מאיר

32373292

סעיף  1לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה;41985-

בירמן זיו

33008046

סעיף  2לפקודת הכלבת;51934 ,

דוד דוד

50821511

סעיף  10לחוק הגנת הצומח;

עבדי דוד

56380421

סעיף  6לחוק הזרעים ,התשט"ז;61956-

עזרן הלל

22224638

צייגר יניב

33305079

שבח צחי

38629648

שיפמן אילן

23535172

שני עודד

22344782

אבוטבול אהוד

34907006

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1סעיף (46ב) לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה
ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שונות) (תיקוני
חקיקה) ,התשנ"ה( 21994-להלן  -חוק היישום) ,וסעיף 11א
לחוק הגנת הצומח ,התשט"ז( 31956-להלן  -חוק הגנת הצומח),
אני מרשה ומסמיך ,לפי העניין ,את עובדי משרד החקלאות
ופיתוח הכפר גבריאל שהם וחיים ממן ,הנמנים עם היחידה
לפיקוח על הצומח והחי ויישום הסכמים חקלאיים בין ישראל
ובין הרשות הפלסטינית אשר מונו או הוסמכו למפקחים או
למבקרים או לפקידי דיג או לפקידי יערות לפי -

סעיף (46א) לחוק היישום;
סעיף  1לפקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש],
התשמ"ג;71983-
סעיף  46לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א, 1981-
לערוך ביקורת ,למעט בבתי מרקחת;
8

סעיף  2לחוק למניעת שריפות בשדות ,התש"י;91949-
סעיף  3לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן
החי ,התשי"ז;101957-

אדם לוי עידן

34964577

סעיף  6לפקודת הדיג ;

ביטון גדי

59590869

סעיף  1לפקודת היערות

בן ציון ישי

27427483

(להלן  -המפקחים)

בניטה אופיר

29687837

טשלה אלון

15954373

יונה אהוד

31898836

לינקולן אברהם

32140899

מלכה אורי

57764375

נחמיה עודד

28887685

שלו מרום

23673700

שריקי איציק

24633976

עידן מעין וסרמן

036392975

שניר אבלס

061989620

תוקפה של הרשאה זו עד יום ט' בטבת התשע"ה ( 31בדצמבר
 )2014וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.
כ"א בכסלו התשע"ג ( 5בדצמבר )2012
(חמ -3-279ה)1
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הרשאה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) ,לפי חוק יישום הסכם
בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות
שונות) (תיקוני חקיקה) ,התשנ"ה ,1994-לפי חוק סדר הדין
הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו ,1996 -ולפי חוק
הגנת הצומח ,התשט"ז1956-

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

11

12

לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החיקוקים האמורים
וכן על חשד לביצוע עבירות על חוק הפיקוח על מצרכים
ושירותים ,התשי"ח ,131957-לגבי תקנות וצווים מכוחו בתחומים
שבתחום אחריותו של משרד החקלאות ,ועל סעיפים ,218
 384 ,383 ,219ו– 420לחוק העונשין ,התשל"ז ,141977-בהתייחס
לתוצרת חקלאית לרבות בעלי חיים וסעיפים  418 ,415לחוק
__________
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
 2ס"ח התשנ"ה ,עמ' .66
 3ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;79התש"ל ,עמ' .36
 4ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
 5ע"ר  ,1934תוס'  ,1עמ' .242
 6ס"ח התשט"ז ,עמ'  ;97התשכ"ה ,עמ' .55
 7דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,36עמ' .750
 8דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ' .694
 9ס"ח התש"י ,עמ' .32
 10ס"ח התשי"ז ,עמ' .44
 11ע"ר  ,1937תוס'  ,1עמ' .137
 12חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' (ע) ( ,690א) .710
 13ס"ח התשי"ח ,עמ' .24
 14ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התש"ם ,עמ' .112

ילקוט הפרסומים  ,6572כ"ד בניסן התשע"ג4.4.2013 ,

האמור ,כאשר החשד לביצוע עבירות אלה מתברר אגב חקירת
עבירות על פי חיקוקים שעל פיהם מונו או הוסמכו למפקחים.
ובתוקף סמכותי לפי סעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי
(סמכויות אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 151996-להלן  -החוק),
אני מסמיך בזה את המפקחים בסמכויות -
( )1עיכוב לפי סעיף (67א) לחוק ,למעט הסמכות לעכב על יסוד
חשד כי האדם עומד לעבור עבירה; על פי סעיף (68א)
לחוק ,למעט הסמכות לזמן את העד לתחנת משטרה; על
פי סעיף  69לחוק;
( )2מעצר על פי סעיף (23ב) לחוק.
זאת שעה שהם עוסקים בחקירת עבירות על פי החיקוקים.
תוקף הרשאה וצו הענקת סמכויות זה עד יום כ"ח באדר
א' התשע"ד ( 28בפברואר  )2014וכל עוד מקבלי ההרשאה וצו
הענקת הסמכויות משמשים בתפקידם האמור.
א' בניסן התשע"ג ( 12במרס )2013
(חמ )3-2849
			
__________
 15ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338

כ"ח באדר התשע"ג ( 10במרס )2013
(חמ )3-4631
			

שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר בחיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א 6לחוק שירותי
הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-התעריפים
לרכישת חלקת קבר בחיים ,המפורטים בחלק א' בתוספת ,הם
מיום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר  ,)2013כלהלן:
החברה קדישא

יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

מינוי רשמת
לפי חוק הגנת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה  -חובות
דיווח ומרשם) ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק הגנת הסביבה (פליטות
1
והעברות לסביבה  -חובות דיווח ומרשם) ,התשע"ב2012-
(להלן  -החוק) ,אני ממנה את שולי נזר ,לרשמת ,לעניין סמכויות
הרשם לפי פרק ה' לחוק ,כל עוד היא משמשת בתפקידה במשרד
להגנת הסביבה.
כ"ה באדר התשע"ג ( 4במרס )2013
(חמ )3-4474
			
__________
 1ס"ח התשע"ב ,עמ' .238

( )3עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת
השנייה לפי סעיף  )3(3לחוק  35,070 -שקלים חדשים ,ולגבי
יחיד כאמור באותה פסקה  17,530שקלים חדשים.

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק להגברת אכיפה של דיני העבודה ,התשע"ב2011-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק להגברת האכיפה של דיני
העבודה ,התשע"ב( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב
שיעור עליית המדד שפורסם בחודש דצמבר  2012לעומת המדד
שפורסם בחודש יוני  ,2012סכומי העיצום הכספי הקבועים
בסעיף  3לחוק עודכנו ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר )2013
והם כלהלן:
( )1עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת
השנייה לפי סעיף  )1(3לחוק  5,010 -שקלים חדשים ,ולגבי
יחיד כאמור באותה פסקה  2,500שקלים חדשים;
( )2עיצום כספי בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת
השנייה לפי סעיף  )2(3לחוק  20,040 -שקלים חדשים ,ולגבי
יחיד כאמור באותה פסקה  10,020שקלים חדשים;
__________
 1ס"ח התשע"ב ,עמ' .62

ילקוט הפרסומים  ,6572כ"ד בניסן התשע"ג4.4.2013 ,

בירושלים למעט בחלקות הקבורה של
החברה קדישא גחש"א קהילת ירושלים

תעריפים
(בשקלים חדשים)
14,114

באשקלון

7,611

באשדוד

5,608

באופקים

4,466

באבן יהודה

3,984

באור עקיבא

3,984

באילת

4,466

באריאל

4,466

בבאר שבע

7,757

בבאר יעקב

3,636

בבית דגן

3,636

בבית שאן

4,466

בבית שמש

6,073

בבנימינה

3,636

בבני עייש

3,636

בגבעת עדה

3,636

בגדרה

4,466

בגן יבנה

3,636

בדימונה

4,466

בהרצליה

14,114

בהוד השרון

3,784

בזיכרון יעקב

3,636

בחדרה

8,160

בחצור הגלילית

4,466
4,466

בטירת כרמל
__________
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ט ,עמ'  ;116י"פ התשע"ב,
עמ' .2626
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החברה קדישא
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תעריפים
(בשקלים חדשים)

תעריפים
(בשקלים חדשים)

החברה קדישא

בטבריה

7,669

בקיסריה

3,636

ביבנאל

4,466

בקרית ארבע

3,636

ביקנעם

4,466

בקרית טבעון

3,604

ביבנה

9,012

בקרית עקרון

3,636

ביהוד

4,713

בקרית ביאליק

4,907

בכפר סבא

12,155

בקרית גת

3,568

בכפר חסידים

4,907

בקרית ים

4,907

בכפר יונה

3,724

בקרית מלאכי

3,636

בכפר תבור

3,636

בקרית שמונה

4,466

בכרמיאל

4,466

ברמלה

7,235

בלוד

7,234

בראש העין

4,079

במגדל העמק

4,466

ברעננה

13,299

במודיעין

4,466

ברחובות

10,586

במזכרת בתיה

3,636

ברחובות מרמורק  -שעריים

10,586

במטולה

4,466

בראש פינה

3,636

במנחמיה

3,636

ברמת השרון

4,466

במעלות

4,466

ברמת ישי

3,636

במצפה רמון

4,545

בראשון לציון

12,187

במיתר

3,636

בשדרות

4,466

בנהריה

3,735

בשלומי

4,466

בנס ציונה

8,837

בשבי ציון

3,636

בנצרת עילית

7,549

בתל מונד

4,466

בנשר

3,787

בנתיבות

3,636

בנתניה

9,077

בסביון

3,636

בחברות הקדישא במועצות האזוריות
ובהתיישבות אשר אינן מפורטות לעיל
קבורה באמצעות מועצות דתיות שאינן
חברה קדישא

4,876

בעומר

3,636

בעפולה

4,135

בעכו

5,374

בערד

4,466

בעתלית

3,984

4,876

התעריפים לרכישת חלקת קבר בחיים ,המפורטים בחלק ב'
בתוספת ,הם החל ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר  ,)2013כלהלן:
תעריפים
(בשקלים חדשים)

החברה קדישא
בירושלים בחלקות הקבורה של החברה
קדישא גחש"א קהילת ירושלים

14,113

בפרדס חנה

3,545

בתל אביב

בפתח תקוה

8,286

בחיפה

14,113

בפרדסיה

3,984

בתל רגב

14,113

בצפת

7,658

בקרית מוצקין

4,845

בקרית אתא

5,538

בקדימה

3,895

14,113

א' באדר התשע"ג ( 11בפברואר )2013
(חמ )3—3050
יעקב מרגי
השר לשירותי דת

ילקוט הפרסומים  ,6572כ"ד בניסן התשע"ג4.4.2013 ,

הודעה בדבר השעיית חבר

הסמכה
לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א1981-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א) ופרט (ו)
לתוספת הראשונה לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים,
התשמ"א( 11981-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את בעלי התפקידים
שלהלן מרשות המים (להלן  -הרשות) ,לקבל מידע מן המרשם
הפלילי בהתאם לחוק והכל לעניין מינוי או ביטול מינוי ,לעניין
עבודה של עובדים במשרד ,וכן לעניין עבודה ,תפקיד או שירות
למען המשרד בידי אדם אחר:

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ט"ז באדר התשע"ג
( 26בפברואר  ,)2013בתיק בד"מ  ,011/2008החליט להטיל על
ליאורה ליטמן כהן ,ת"ז  ,29264470רישיון מס'  ,26883עונש של
השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של  20חודשים
במצטבר לכל עונש השעיה אחר שהוטל עליה.

( )2הממונה על הביטחון ברשות;

כ"ג באדר התשע"ג ( 5במרס )2013
(חמ )3-94

( )1המנהל הכללי של הרשות;
( )3סגן המנהל הכללי מינהל ומשאבי אנוש ברשות.
כ"ט באדר התשע"ג ( 11במרס )2013
(חמ )3-2096
			
__________
 1ס"ח התשמ"א ,עמ' .322

משה דיין
נציב שירות המדינה

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,
 ,11941אני מודיע כי ,לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
ובאישור הנגיד ,תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס'
" - A304רואה החשבון המבקר  -עריכת ביקורת וסקירה
בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב" (להלן  -ההוראה),
בחוזר מס' ח ;2370-06-מועד תחילת התיקונים להוראה ביום
כ"ח בטבת התשע"ד ( 31בדצמבר .)2013
כ"ה באדר התשע"ג ( 7במרס )2013
(חמ )3-3537
			
דוד זקן
המפקח על הבנקים
__________
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי של
לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום י"ז באדר התשע"ג ( 27בפברואר
 ,)2013בתיק בד"א  ,105/2012החליט להטיל על שמעון לפידות,
ת"ז  ,10817641רישיון מס'  ,11890עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמישה חודשים במצטבר לכל
עונש השעיה אחר.
תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ביום כ"ג בניסן
התשע"ד ( 23באפריל  )2014עד יום כ"ז באלול התשע"ד (22
בספטמבר .)2014
י"ז באדר התשע"ג ( 27בפברואר )2013
(חמ )3-94
			
איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,6572כ"ד בניסן התשע"ג4.4.2013 ,

איתן ש' ארז
			
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ב' באדר התשע"ג
( 12בפברואר  ,)2013בתיק בד"מ  ,109/2012החליט להטיל על
אילנית טפלר ,ת"ז  ,29731221רישיון מס'  ,31294עונש של הוצאה
מן הלשכה במצטבר לכל עונש השעיה קודם.
י' באדר התשע"ג ( 20בפברואר )2013
(חמ )3-94
איתן ש' ארז
			
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית חולון ,בישיבתה מיום כ"א באדר התשע"ג
( 3במרס  ,)2013את אמנון ארץ קדושה ,למנהל הארנונה לעניין
החוק האמור ,במקום שושנה שפר.2
ב' בניסן התשע"ג ( 13במרס )2013
(חמ -3-265ה)2
מוטי ששון
			
ראש עיריית חולון
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיעה כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' /9015תל–
אביב-יפו (חלק מגוש שומה  )7030נפת תל אביב ,הוצג היום
למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין מחוז תל
אביב והמרכז ,דרך מנחם בגין  ,125קרית הממשלה ,קומה  ,7תל

3935

אביב ,בעיריית תל–אביב-יפו ,אגף הנכסים ,ובלשכת הממונה
על מחוז תל אביב ,משרד הפנים ,קריית הממשלה ,תל אביב.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ד"ר אפרים אליגולא ,עו"ד
בא כוח המבקשת

ג' בניסן התשע"ג ( 14במרס )2013
תמר אריאלי
פקידת הסדר המקרקעין
מחוז תל אביב והמרכז

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 56548-12-12

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 17359-02-13
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת ניצוץ  -הקהילה היהודית הפתוחה,
מס' העמותה .58-047164-7

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

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

והמבקשות :חברת דלק מוטורס בע"מ וחברת קמור רכב
( )1990בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד ארנון גרפי ,מדרך מנחם בגין  ,154תל
אביב ,טל'  ,03-6083565פקס' .03-6083567

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.2.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.4.2013בשעה .10.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.12.2012הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,18.4.2013בשעה .8.30

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.

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 למבקשות הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה.

ובעניין פירוק חברת א .אלפא סחר בע"מ.

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.
מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 18.00
ביום .3.4.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ארנון גרפי ,עו"ד
בא כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 2590-03-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 19758-01-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נכסי טל בע"מ ,ח"פ .51-363622-5
והמבקש :עו"ד נדב לב ,בתוקף תפקידו כנאמן על נכסי
החייבת טיראנה שמואל ,ע"י ב"כ עו"ד סיון לב ,ממשרד עורכי דין
ונוטריונים אברהם מורן ושות' ,רח' יגאל אלון  ,65תל אביב.

ובעניין פירוק חברת בריכות שחייה לייף בע"מ ,ח"פ
.51-413028-5

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.1.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.4.2013בשעה .9.00

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.3.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.4.2013בשעה .8.30

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 למבקש הודעה על רצונו זה.

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 למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  14.00ביום
.17.4.2013

והמבקשת :עמותת ניצוצי הזוהר ,ע"ר  ,58-038211-7ע"י ב"כ
עו"ד ד"ר אפרים אליגולא ,מדרך מנחם בגין  ,11רמת גן .52681

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .21.4.2013
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סיון לב ,עו"ד
באת כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,6572כ"ד בניסן התשע"ג4.4.2013 ,

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 34828-02-13
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא אלי בוקאי ,מפרק

ובעניין פירוק חברת וופא טורס הסעות ותיירות  2000בע"מ.
והמבקש :פנחס ושדי ,ע"י ב"כ עו"ד מיכאל דותן ,מרח'
רוטשילד  ,68כפר סבא  ,44201טל'  ,09-7672480פקס' .09-7680458
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.2.2013הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,9.4.2013בשעה .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 למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.8.2.2013
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מיכאל דותן ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אלגו-טיק טריידינג בע"מ
(ח"פ )51-449711-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיא אלי בוקאי ,ת"ז
 ,029059839מרח' פרדס משותף  ,16רעננה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיא אלי בוקאי ,מפרק

אלגו-טיק טריידינג בע"מ
(ח"פ )51-449711-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.6.2013בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' פרדס
משותף  ,16רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה

ילקוט הפרסומים  ,6572כ"ד בניסן התשע"ג4.4.2013 ,

כנרות שותף כללי בע"מ
(ח"פ )51-387333-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ניר בלזר ,ת"ז ,057531980
רח' קאופמן  ,6קומה  ,14תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ניר בלזר ,מפרק

כנרות שותף כללי בע"מ
(ח"פ )51-387333-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.6.2013בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' קאופמן ,6
קומה  ,14תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר בלזר ,מפרק

אורגני  -פוד ש.ח .בע"מ
(ח"פ )51-285319-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רולנד הוגן ,ת"ז ,042503466
מרח' יגאל אלון  ,57תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רולנד הוגן ,מפרק
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אורגני  -פוד ש.ח .בע"מ
(ח"פ )51-285319-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.6.2013בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' יגאל
אלון  ,57תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רולנד הוגן ,מפרק

רמת השלושה השקעות בע"מ
(ח"פ )51-398966-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.6.2013בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח'
ויצמן  ,14תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רפי שפטר ,עו"ד ,מפרק

ג'רניז בע"מ
(ח"פ )51-397470-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

היל סנס בע"מ
(ח"פ )51-353248-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.7.2013בשעה  ,12.30במשרדי המפרק,
רח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
פיני רובינשטיין ,עו"ד ,מפרק

טיראן פרץ ייזום בנייה והשקעות
(ח"פ )51-466795-5
(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 ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טיראן פרץ ,מרח' דניאל
סמבורסקי  ,3תל אביב ,טל'  ,054-3455770למפרק 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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.6.2013בשעה  ,10.00במשרדי שניצר,
גוטליב ,סאמט ושות' עורכי דין ,דרך מנחם בגין  ,7בית גיבור
ספורט ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.5.2013
בשעה  ,12.00אצל 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.

ניר סברוב ,עו"ד ,מפרק

טיראן פרץ ,מפרק

היל סנס בע"מ

טיראן פרץ עו"ד

(ח"פ )51-353248-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.3.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד פיני רובינשטיין,
מרח' ז'בוטינסקי  ,35מגדלי התאומים  ,2קומה  ,12רמת גן ,52511
טל'  ,03-6246250פקס'  ,03-6246260למפרק החברה.

(ח"פ )51-466794-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את טיראן פרץ ,מרח' דניאל
סמבורסקי  ,3תל אביב ,טל'  ,054-3455770למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום

ילקוט הפרסומים  ,6572כ"ד בניסן התשע"ג4.4.2013 ,

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 ,10.5.2013
בשעה  ,12.00אצל 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.
טיראן פרץ ,מפרק

אי.אר.קיי.אר יזמים בע"מ
(ח"פ )51-287755-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,11.3.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריה רוטמן ,ת"ז
 ,28932317מרח' יאיר רוזנבלום  ,22כפר סבא ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.5.2013
בשעה  ,9.00אצל 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.
אריה רוטמן ,מפרק

עופר .ח איילים בע"מ
(ח"פ )51-445025-3
(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 ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עופר חדד ,ת"ז
 ,034903542ממושב ברכיה  ,125למפרק 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 ,30.5.2013
בשעה  ,9.00אצל 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.
עופר חדד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6572כ"ד בניסן התשע"ג4.4.2013 ,

חיון גדור ופתוח בע"מ
(ח"פ )51-283297-3
(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 ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2013התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק חיון ,ת"ז
 ,022493704מתחנת דלק סונול שילת ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,2.6.2013בשעה
 ,9.00אצל 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.
יצחק חיון ,מפרק

מסיעי בריל בע"מ
(ח"פ )51-139528-7
(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 ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישי זנדני ,ממושב
ינון  ,39טל'  ,08-9411933למפרק 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  ,4.6.2013בשעה
 ,10.00במשרד המפרק ,רח' כובשי החרמון  ,23רחובות ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
ישי זנדני ,מפרק

בזק בן דוד בע"מ
(ח"פ )51-324945-8
(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 ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה
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במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישי זנדני ,ממושב
ינון  ,39טל'  ,08-9411933למפרק 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  ,4.6.2013בשעה
 ,10.00במשרד המפרק ,רח' כובשי החרמון  ,23רחובות ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישי זנדני ,מפרק

טמיקה ישראל פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-407836-9
(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 ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל זנדני ,טל'
 ,052-7537057למפרק 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  ,4.6.2013בשעה
 ,10.00אצל ישי זנדני ,רח' כובשי החרמון  ,23רחובות ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גל זנדני ,מפרק

חשבון חשבונאות בע"מ
(ח"פ )51-196522-0
(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 ,שהתכנסה ביום  ,31.12.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל זנדני ,טל'
 ,052-7537057למפרק 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  ,4.6.2013בשעה
 ,10.00אצל ישי זנדני ,רח' כובשי החרמון  ,23רחובות ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
גל זנדני ,מפרק
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א .דמארי מוניות בע"מ
(ח"פ )51-214448-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון דמארי ,מרח'
האילנות  ,8אבן 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.6.2013
בשעה  ,13.00אצל עו"ד לירון טאו ,רח' הבונים ,אזור התעשייה
פולג ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלון דמארי ,מפרק

ש.י.א .דמארי מוניות בע"מ
(ח"פ )51-438052-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שחר דמארי ,מרח'
האילנות  ,8אבן 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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,30.6.2013
בשעה  ,13.00אצל עו"ד לירון טאו ,רח' הבונים ,אזור התעשייה
פולג ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שחר דמארי ,מפרק

ס.פ.א טרוול בע"מ
(ח"פ )51-342217-0
(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 ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ,ורו"ח איגור
פישמן ,מרח' בית הדפוס  ,12ירושלים ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6572כ"ד בניסן התשע"ג4.4.2013 ,

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  ,1.7.2013בשעה
 ,16.30אצל 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.
איגור פישמן ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

אופל שרותי כח אדם בע"מ
(ח"פ )51-357983-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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 ,שהתכנסה ביום  ,7.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאן אפלה-צבי ,מרח'
הופיין  ,76חולון ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
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  ,7.7.2013בשעה
 ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאן אפלה-צבי ,מפרקת

אייל סנוף אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-365172-9
(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 ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל פרנק ,מרח' מנחם
בגין  ,11מגדל רוגובין תדהר ,רמת גן ,טל'  ,03-7446611למפרק
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 ,7.7.2013
בשעה  ,10.00במשרד פרנק ,זק ושות' ,עורכי דין ,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.
אריאל פרנק ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6572כ"ד בניסן התשע"ג4.4.2013 ,

דנקול בע"מ
(ח"פ )51-096950-4
(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 ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן קולמן ,מרח' פנקס ,6
בני ברק ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.7.2013
בשעה  ,16.00במשרד עו"ד ש' אפל ,רח' הגר"א  ,10בני ברק,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דן קולמן ,מפרק

נירו עסקי מזון בע"מ
(ח"פ )51-405590-4
(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 ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו רונן ,מרח' יצחק
רבין  ,26קרית אונו ,טל'  ,054-5750123למפרק 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 ,10.7.2013
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
אליהו רונן ,מפרק

מיכאל מיכאל יסודות בע"מ
(ח"פ )51-322119-2
(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 ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל מיכאל ,מרח'
מבוא נעמה  ,12מבשרת ציון ,למפרק החברה.
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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 ,10.7.2013
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
מיכאל מיכאל ,מפרק

אלממט (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-279849-7
(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 ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם מושקט ,מרח'
יהודה הלוי  ,85תל אביב ,טל'  ,03-5609876למפרק 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 ,10.7.2013
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
יורם מושקט ,עו"ד ,מפרק

דיאנטס דנטל דפו בע"מ
(ח"פ )51-391819-3
(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 ,שהתכנסה ביום  ,9.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל סימניאן,
מרח' רזיאל  ,7נתניה  ,42470טל'  ,09-8340111למפרק 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 ,11.7.2013
בשעה  ,12.00במשרד 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.
מיכאל סימניאן ,עו"ד ,מפרק
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מניוז בע"מ
(ח"פ )51-449326-1
(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 ,שהתכנסה ביום  ,11.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון הדר ,מרח' הירקון
 ,319תל אביב ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,11.7.2013
בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,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.
רון הדר ,מפרק

אי–פור יעוץ והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-396646-5
(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 ,שהתכנסה ביום  ,12.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעים משה ,מרח' נחלת
יצחק 34א ,תל אביב  ,67448טל'  ,03-6912999למפרק 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 ,14.7.2013
בשעה  ,10.00אצל 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.
נעים משה ,מפרק

גזה אקספרס  1996בע"מ
(ח"פ )51-227414-3
(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 ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם מושקט ,מרח'
יהודה הלוי  ,85תל אביב ,טל'  ,03-5609876למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6572כ"ד בניסן התשע"ג4.4.2013 ,

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 ,14.7.2013
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
יורם מושקט ,עו"ד ,מפרק

בתי הארחה ומרגוע נהריה
(ח"פ )51-029274-1
(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 ,שהתכנסה ביום  ,13.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואל רוזנבלט ,ממלון
רוזנבלט ,רח' ויצמן  ,59נהריה  ,22402טל'  ,04-9923469למפרק
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 ,14.7.2013
בשעה  ,10.00במשרדי 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.
יואל רוזבלט ,מפרק

ראובן אדלר החזקות בע"מ
(ח"פ )51-321514-5
(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 ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יורם מושקט ,מרח'
יהודה הלוי  ,85תל אביב ,טל'  ,03-5609876למפרק 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 ,10.7.2013
בשעה  ,9.00במשרדי 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.
יורם מושקט ,עו"ד ,מפרק

מולי ניהול וביצוע פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-438992-3
(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 ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה רוס ,מרח' נחל
מאור  ,17בית שמש  ,99623טל'  ,054-7484321למפרק החברה.

א.ט.ל אופיר בע"מ

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.

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.7.2013
בשעה  ,10.00אצל 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.

(ח"פ )51-324341-0
(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי בורוביץ ,מרח' נילי
 ,10הרצליה ,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.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.7.2013
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.
צבי בורוביץ ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6572כ"ד בניסן התשע"ג4.4.2013 ,

משה רוס ,מפרק

ירושלים או.אמ .איי הר הזיתים בינלאומי בע"מ
(ח"פ )51-459130-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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 ,שהתכנסה ביום  ,13.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דפנה מנגד ,מרח'
דולפין  ,10בת ים ,טל'  ,03-6592472למפרקת החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יוסף גייר ,עו"ד ,מפרק

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.8.2013בשעה
 ,10.00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוניבר פתרונות תוכנה בע"מ

דפנה מנגד ,עו"ד ,מפרקת

ושדי את בניסטי בע"מ
(ח"פ )51-260544-5
(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 ,שהתכנסה ביום  ,8.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל דן-הראל ,מרח'
התקווה  ,7רמת השרון ,טל'  ,03-5282823למפרק 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  ,1.8.2013בשעה
 ,10.00במשרדי 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.
מיכאל דן-הראל ,מפרק

הר ירוק גבוה בע"מ
(ח"פ )51-302418-2
(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 ,שהתכנסה ביום  ,3.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף גייר ,משד'
רוטשילד  ,41-45תל אביב ,טל'  ,03-7955555למפרק 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  ,3.8.2013בשעה
 ,16.00במשרד עורכי דין זיסמן ,אהרוני גייר ושות' ,בכתובת הנ"ל,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק

(ח"פ )51-355778-5
(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 ,שהתכנסה ביום  ,10.3.2013התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו גודסבלט ,ת"ד
 ,90055בית שמש  ,99190טל'  ,052-7602412למפרק 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  ,4.8.2013בשעה
 ,12.00במשרד החברה ,רח' נחל רביבים  ,13בית שמש ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליהו גודסבלט ,מפרק

פרלמוטר טמיר יעוץ כלכלי בע"מ
(ח"פ )51-248395-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,8.5.2013בשעה  ,12.00במשרדי ברכאן-
ציאון ,עורכי דין ,רח' אבא הלל  ,7בית סילבר ,קומה  ,14רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן ציאון ,עו"ד ,מפרק

מוסך ר .מאיר בע"מ
(ח"פ )51-258140-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.5.2013בשעה  ,20.00ברח' הר גלעד
 ,13אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואל שוסף ,עו"ד ,מפרק
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