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הודעה בדבר הרכב הוועדה המקצועית-ציבורית
לעניין משרת היועץ המשפטי לממשלה
לפי ההודעה בדבר קביעת הדרכים והתנאים למינויו של
היועץ המשפטי לממשלה
אני מודיע לפי סעיף  5להודעה בדבר קביעת הדרכים
והתנאים למינויו של היועץ המשפטי לממשלה( 1להלן -
ההודעה) ,כי לוועדה המקצועית-ציבורית לעניין משרת היועץ
המשפטי לממשלה נתמנו:
( )1תיאודור אור ,2משנה לנשיא בית המשפט העליון (בדימוס),
לפי סעיף  )1(3להודעה כפי שתוקן בהחלטת הממשלה מס'
 - 31773יושב ראש;
( )2משה ניסים ,שר המשפטים לשעבר ,לפי סעיף )2(3
להודעה;

היחידה ללוחמה בסמים שבאגף המכס ומע"מ במשרד האוצר,
לערוך חקירות בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים
מטה והתקנות שלפיהם:
פקודת המכס;2
חוק סוכני המכס ,התשכ"ה;31964-
פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) ;
4

פקודת הכהילים המפוגלים [נוסח חדש];5
פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט;61979-
פקודת הטבק;7
חוק מס הבולים על מסמכים ,התשכ"א;81961-
חוק זכויות יוצרים ,התשס"ח;92007-
פקודת זכויות יוצרים;10

( )3יריב לוין ,חבר הכנסת ,לפי סעיף  )3(3להודעה;

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש] ,התשל"ב;111972-

( )4איל רוזובסקי ,עורך דין ,לפי סעיף  )4(3להודעה;

פקודת סימני סחורות.12

( )5איל בנבנישתי ,איש אקדמיה ,לפי סעיף  )5(3להודעה.

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] ,התשל"ג1973-
 אגב כניסתו של החשוד לתחנת גבול או לנקודת כניסהללישראל ,או אגב יציאה מהם והכל בהתאם לתחומי האח
חריות כקבוע בהחלטת ממשלה  ,3328מיום  12ביוני ,1994
ולנוהל שיתוף פעולה שנקבע בין אגף המכס ומע"מ לבין
משטרת ישראל.

י"ב בתשרי התש"ע ( 30בספטמבר )2009
(חמ )3—2945
__________
 1י"פ התש"ס ,עמ' .4894
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .610
 3החלטה מס'  ,1773מיום .10.6.2007

יעקב נאמן
שר המשפטים

תיקון טעות
בהודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים) ,התשמ"ד ,1984-שפורסמה בילקוט
הפרסומים התש"ע ,עמ'  ,50אחרי "הודעות קודמות שפורסמו"
צריך להיות "בילקוט הפרסומים התשס"ט ,עמ' ."5124
י"ג בתשרי התש"ע ( 1באוקטובר )2009
(חמ )3—1803
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2870התשנ"ד ,עמ'  ;218התשנ"ז ,עמ' .342

הודעה בדבר עלות אספקת השירותים
לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ,התשל"ה1975-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 12ד(ב) לחוק פיצויים לנפגעי
תאונות דרכים ,התשל"ה ,11975-אני מודיע כי עלות אספקת
השירותים ,במחירי שנת  ,2008היא  398מיליון שקלים חדשים.
י"ב בתשרי התש"ע ( 30בספטמבר )2009
(חמ )3—3989
יובל שטייניץ
שר האוצר
__________
 1ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;234ס"ח התשס"ט ,עמ' .192

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה בזה את יואב בר–און ,ת"ז  ,25321126עובד
__________
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
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תוקפה של הרשאה זו עד יום י"ד בטבת התש"ע ( 31בדצמבר
 )2009וכל עוד העובד משמש במשרתו האמורה.
כ"א בתמוז התשס"ט ( 13ביולי )2009
(חמ )3-279
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
__________
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמ' .39
 3ס"ח התשכ"ה ,עמ' .16
 4דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,4עמ' .74
 5דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,4עמ' .88
 6דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
 7דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,5עמ' .100
 8ס"ח התשכ"א ,עמ' .64
 9ס"ח התשס"ח ,עמ' .34
 10חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .364
 11דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,26עמ' .511
 12חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .889
 13דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,27עמ' .526

הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה בזה את שמואל אבידן כהן ,ת"ז ,24138463
עובד אגף המכס ומע"מ במשרד האוצר ,לערוך חקירות
בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות
שלפיהם:
פקודת המכס ;
__________
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמ' .39
2

ילקוט הפרסומים  ,5340כ' בחשון התשס"ה4.11.2004 ,

חוק סוכני המכס ,התשכ"ה;31964-

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח;92007-

פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה) ;

פקודת זכויות יוצרים ;
10

4

פקודת הכהילים המפוגלים;5

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש] ,התשל"ב;111972-

פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט; 1979-

פקודת סימני סחורות ;

6

12

פקודת הטבק;7

עבירות לפי סימן ו' בפרק י"א לחוק העונשין ,התשל"ז;131977-

חוק מס הבולים על מסמכים ,התשכ"א; 1961-

עבירות לפי סעיפים  245 ,244ו– 246לחוק העונשין ,התשל"ז-
 ,1977שנעברו בקשר לחקירת עבירות הנחקרים על ידם.

8

חוק זכות יוצרים ,התשס"ח;92007-
פקודת זכויות יוצרים;10

		
שם העובד

מס' זהות

פקודת סימני מסחר [נוסח חדש] ,התשל"ב; 1972-

		
אביטן אלי

36502466

פקודת סימני סחורות.12

		
אבלס אברהם

40701161

תוקפה של הרשאה זו עד יום י"ד בטבת התש"ע ( 31בדצמבר
 ,)2009וכל עוד מקבל ההרשאה משמש במשרתו האמורה.
כ"א בתמוז התשס"ט ( 13ביולי )2009
(חמ )3-279
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
__________
 3ס"ח התשכ"ה ,עמ' .16
 4דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,4עמ' .74
 5דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,4עמ' .88
 6דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
 7דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,5עמ' .100
 8ס"ח התשכ"א ,עמ' .64
 9ס"ח התשס"ח ,עמ' .34
 10חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .364
 11דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,26עמ' .511
 12חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .889

		
אטל ערן

32898108

		
איברגימוב איגור

306258856

		
אינדיק רועי

40639999

		
איתמר דוד

36181071

		
אליהו אבישי

40701062

		
אלמעלם איתמר

43169275

		
אסף זכריה

61255360

		
בן זקן גיא

32455537

		
הורוביץ בן

27220979

		
הנסב אורי

37213030

		
חיות אופיר

33292632

		
חכמון אורטל

26547489

		
כהן חיים

40640062

		
מזרחי צחי

40616187

		
מינוחין אייל

28810695

נוב גיא		

28810307

		
פיונטק יונתן

31592603

		
קשני אלעד

38508537

			
רמז רן

33228032

		
שוהם יואב

17335746

		
שוורץ שחף

52709128

		
שפסה שרון

25050758

		
שרביט ליאת

34806927
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הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפרוצדורה הפלילית
(עדות) ,1אני מרשה בזה את עובדי אגף המכס ומע"מ במשרד
האוצר ואשר שמותיהם מפורטים להלן ,לערוך חקירות
בקשר לביצוע עבירות על החוקים הרשומים מטה והתקנות
שלפיהם:
פקודת המכס;2
חוק סוכני המכס ,התשכ"ה; 1964-
3

פקודת המשקאות המשכרים (ייצור ומכירה);4
פקודת הכהילים המפוגלים;5
פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט; 1979-
6

פקודת הטבק;7
חוק מס הבולים על מסמכים ,התשכ"א;81961-
__________
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,3עמ' .39
 3ס"ח התשכ"ה ,עמ' .16
 4דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,4עמ' .74
 5דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,4עמ' .88
 6דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
 7דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,5עמ' .100
 8ס"ח התשכ"א ,עמ' .64

ילקוט הפרסומים  ,6003י"ג בתשרי התש"ע1.10.2009 ,

תוקפה של הרשאה זו עד יום י"ד בטבת התש"ע ( 31בדצמבר
 ,)2009וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.
כ"א בתמוז התשס"ט ( 13ביולי )2009
(חמ )3-279
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
__________
 9ס"ח התשס"ח ,עמ' .34
 10חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .364
 11דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,26עמ' .511
 12חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .889
 13ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

73

החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל
בעליית ערך הקרקע ,בעת העברת זכות חכירה

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

לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש"ך1960-

קורסיקו בע"מ

בהתאם לסעיף (15א) ו–(ג) שבפרק ג' להחלטת מועצת
מקרקעי ישראל שמספרה  ,534בדבר שיעור חלקו של מינהל
מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה
מיום כ"ח בסיוון התשנ"ב ( 29ביוני ( 1)1992להלן  -ההחלטה),
אני קובע ומודיע כדלקמן:
(" )1המחיר היסודי" שבתוספת הראשונה להחלטה ,החל
ביום י"ג בתשרי התש"ע ( 1באוקטובר  ,)2009יהיה בשיעור
האמור בסעיף  1של הודעתי 2מיום כ"ד בסיוון התשס"ט (16
ביוני  )2009לגבי התקופה שהחלה ביום ט' בתמוז התשס"ט
( 1ביולי ;)2009
( )2הסכום הנקוב בסעיף (15ג) של פרק ג' בהחלטה האמורה
יהיה ,החל ביום י"ג בתשרי התש"ע ( 1באוקטובר )2009
 552,472שקלים חדשים.
כ"ז באלול התשס"ט ( 16בספטמבר )2009
(חמ )3—719

__________
1
2

י"פ התשס"ט ,עמ' 4624

(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  30ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אלכסנדר חוסיד ,מפרק

חלקה  23-24בגוש  8263בע"מ
(ח"פ )51-030822-4

ירון ביבי
מנהל מינהל מקרקעי ישראל

י"פ התשנ"ג ,עמ' .19

(ח"פ )51-378180-7

בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פש"ר 6064/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה הרמוניה ,מס' העמותה .58-037055-9
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים .91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.3.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.10.2009בשעה .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.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

(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  30ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,ברח'
גבעתי  ,1כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם שרים ,מפרק

מטרופול גרנד  1967בע"מ
(ח"פ )51-048123-7
(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  30ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,ברח'
גבעתי  ,1כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם שרים ,מפרק

מלון מטרופול נתניה בע"מ
(ח"פ )51-012702-0
(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  30ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,ברח'
גבעתי  ,1כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם שרים ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6003י"ג בתשרי התש"ע1.10.2009 ,

גיא ר .מתכות ( )2005בע"מ

י .לקסמן בע"מ

(ח"פ )51-375041-4

(ח"פ )51-212517-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,1.11.2009בשעה  ,10.30ברח' רוטשילד ,65
כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.11.2009בשעה  ,10.00במשרדי המפרק,
רח' הרב נריה  ,6ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניצה רשף ,מפרקת

שרון טל ,עו"ד ,מפרק

ש.ש .ניהול מתכות בע"מ

אי אנד סי מדיקל אינטליג'נס בע"מ

(ח"פ )51-384669-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,19.11.2009בשעה  ,17.00אצל משרד עו"ד כספי
ושות' ,רח' יעבץ  ,33תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.11.2009בשעה  ,10.30ברח' רוטשילד ,65
כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דב ויינשטיין ,רו"ח ,מפרק

ניצה רשף ,מפרקת

א.ר .קדם ברנע ( )1994בע"מ
יש  1בע"מ

(ח"פ )51-1928866-5

(ח"פ )51-289455-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,13.11.2009בשעה  ,10.00ברח' גאולים ,19
באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.11.2009בשעה  ,10.30אצל שרוני-שפלר
ושות' ,רואי חשבון ,רח' ז'בוטינסקי  ,35רמת גן ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

אבי אלמקייס ,רו"ח ,מפרק

ארז שפלר ,רו"ח ,מפרק

איתי הכהן  -חברת עו"ד

ש .קאופמן סחר בינלאומי ואחזקות בע"מ

(ח"פ )51-325304-7

(ח"פ )51-154235-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ואסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.11.2009בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח'
היצירה  ,3רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.11.2009בשעה  ,10.00במשרדי קרמר-
שפירא-שניידר ,עורכי דין ,רח' דוד המלך  ,19ירושלים ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

איתי הכהן ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6003י"ג בתשרי התש"ע1.10.2009 ,
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אסיפת נושים לצורך דיון בדוח תתקיים באותו היום
בשעה .10.30

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זיוה בראשי ,עו"ד ,מפרקת

אלכסנדר לבון ,עו"ד ,מפרק

תעשית חלקה  244בגוש  6207בע"מ

זהר מימוני ושות'

(ח"פ )51-033275-2

(ח"פ )51-336343-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,24.11.2009בשעה  ,17.00ברח' פנקס  ,62דירה ,93
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.12.2009בשעה  ,12.00ברח' החשמונאים
 ,100תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מלכה צבאן ,מפרקת

אייל בוקובזה ,עו"ד ,מפרק

 3136אינטראקטיב בע"מ

אור וחן ייזום והשקעות בע"מ

(ח"פ )51-340147-1

(ח"פ )51-293466-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,29.11.2009בשעה  ,10.00אצל המפרק,
רח' האורנית  ,18תל מונד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס
ביום  ,30.12.2009בשעה  ,9.00במשרד גולדמן ,ארליך ,גבר ,אדלשטיין
ושות' ,רח' אבא הלל  ,14רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד יריב ,מפרק

ירון גבר ,עו"ד ,מפרק

אינפרא-סאות' בע"מ

סי ב'מול מחקרים ימיים בע"מ

(ח"פ )51-358040-7

(ח"פ )51-236118-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,30.11.2009בשעה  ,11.00במשרדו של עו"ד חנן בן–
עמרם ,מרח' כנפי נשרים  ,3ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,21.1.2010בשעה  ,10.00במשרדי עו"ד ד'
מרקין ושות' ,דרך מנחם בגין  ,52תל אביב  ,67137לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.

אריה גליקמן ,מפרק

דניאל מירקין ,עו"ד ,מפרק

ארצי תכשיטים בע"מ
(ח"פ )51-137187-4

סקולובסקי קרמיקה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-082877-5

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.11.2009בשעה  ,18.00במשרדי המפרק,
רח' הרצל  ,71/11לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.12.2009בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'

ילקוט הפרסומים  ,6003י"ג בתשרי התש"ע1.10.2009 ,

הרטוב  ,19ירושלים  ,97775לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דפנה ברזלי-רביד ,מפרקת

סוקולובסקי זכוכית בע"מ
(ח"פ )51-120496-8

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דן להט ,מרח' ויסוצקי ,6
תל 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.
דן להט ,עו"ד ,מפרק

(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  ,10.12.2009בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח'
הרטוב  ,19ירושלים  ,97775לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דפנה ברזלי-רביד ,מפרקת

מפעלי תכן ציוד והשקעות ( )1987בע"מ
(ח"פ )51-122321-6
(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  30ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,בשעה ,10.00
מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם בוקי ,מפרק

חברה ליצוא תכן בע"מ
(ח"פ )51-048221-9
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

מרטקיי בע"מ
(ח"פ )51-200242-9
(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  ,22.9.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרטין גבריאל סילברסטין,
ת"ז  ,017432931מרח' התקומה  ,13/2רעננה ,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.
מרטין גבריאל סילברסטין ,מפרק

קטמון ייזום ומפעלים
(ח"פ )51-398876-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
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  ,27.8.2009התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעל שיינין ,מרח' קרן היסוד ,36
ירושלים ,למפרקת החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס  30ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,בשעה ,10.00
ברח' דניאל פריש  ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפ
ב
פרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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

יורם בוקי ,מפרק

יעל שיינין ,עו"ד ,מפרקת

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

כחול עד טכנולוגיות בע"מ

ק.א .השכרת טלסקופים בע"מ

(ח"פ )51-267150-4
(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  ,27.8.2009התקבלה החלטה

(ח"פ )51-363450-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי בהחלטה בכתב מיום ,21.9.2009
קיבלו בעלי המניות של החברה הנ"ל החלטה מיוחדת לפרק
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את החברה מרצון ולמנות את קרן אושר אור ,מרח' החוף ,11
שושנת העמקים ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
קרן אושר אור ,מפרקת

אדריכל שרל דוראל בע"מ
(ח"פ )51-153175-8
(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  ,17.9.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרל דוראל ,מרח' ויתקין ,24
תל 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.
שרל דוראל ,מפרק

אלגל החזקות הון בע"מ
(ח"פ )51-276635-3
(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  ,16.9.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גבריאל ליבלר ,מהגן
הטכנולוגי ,בניין  ,98תיבה  ,83ירושלים  ,96951למפרק 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.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
זוהרת כהן ,מפרקת

פיור אס יעוץ והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-364218-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
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  ,7.9.2009התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את רחל ביתן ,ת"ז  ,043341767מרח' קרן
היסוד  ,9גבעת שמואל ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רחל ביתן ,מפרקת

ד.ר .איתן  -ייעוץ ,פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ
(ח"פ )51-270940-3
(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  ,9.9.2009בשעה ,18.00
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אוהד צחורי ,מרח' הרב פרידמן 51ג ,תל אביב  ,62303למפרק
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.
אוהד צחורי ,עו"ד ,מפרק

גבריאל ליבלר ,מפרק

ב.י.פ החזקות ובניה ( )1997בע"מ
משי כח אדם בע"מ
(ח"פ )51-336354-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
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  ,8.9.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את זוהרת כהן ,ת"ז ,040568941
מרח' הנדיב  ,10באר שבע ,למפרקת החברה.
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(ח"פ )51-254335-6
(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  ,16.9.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס יוגב ,ת"ז ,55717375
מרח' חלוצי התעשיה  ,10אלפי מנשה ,למפרק החברה.
יוגב פנחס ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6003י"ג בתשרי התש"ע1.10.2009 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

