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הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה קבעה ,בהתאם לסעיף (24א)
לחוק–יסוד :הממשלה ,2שהשר עוזי לנדאו ימלא את מקום השר
לביטחון הפנים בעת העדרו מן הארץ ,מיום ג' בחשוון התש"ע
( 21באוקטובר  )2009עד יום ה' בחשוון התש"ע ( 23באוקטובר
.)2009
בהתאם לסעיף  9לחוק הממשלה ,התשס"א ,2001-נמסרה
הודעה לכנסת.
י' בחשוון התש"ע ( 28באוקטובר )2009
(חמ )3—3281
צבי האוזר
מזכיר הממשלה

__________

ס"ח התשס"א ,עמ' .168

1
  2

ס"ח התשס"א ,עמ' .158

מינוי שופט-עמית
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף 10א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-לפי בחירת הוועדה לבחירת שופטים מיום י"ב
בתשרי התש"ע ( 30בספטמבר  ,)2009אני ממנה בזה את השופט
בדימוס יצחק גרטי ,ת"ז  ,077700458לכהונת שופט-עמית בבתי
משפט השלום במחוז תל אביב ,מיום א' בחשוון התש"ע (19
באוקטובר  )2009עד י"ד בחשוון התשע"ד ( 18באוקטובר .)2013
א' בחשוון התש"ע ( 19באוקטובר )2009
(חמ )3—60
יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי רשמת
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני
ממנה בזה את רשמת בית המשפט השלום אלונה שדה ,ת"ז
 ,023660467לרשמת הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל
במחוז הדרום ,החל ביום י' בחשוון התש"ע ( 28באוקטובר
.)2009
ט' בחשוון התש"ע ( 27באוקטובר )2009
(חמ )3—1121
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשס"ט ,עמ' .42

מינוי רשמת
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני
ממנה בזה את רשמת בית המשפט השלום רביע ג'באלי ,ת"ז
__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשס"ט ,עמ' .42
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 ,026182527לרשמת הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל
במחוז חיפה ,החל ביום י' בחשוון התש"ע ( 28באוקטובר
.)2009
ט' בחשוון התש"ע ( 27באוקטובר )2009
(חמ )3—1121
יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי רשמת
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני
ממנה בזה את רשמת בית המשפט השלום ליאת הר-ציון ,ת"ז
 ,031929979לרשמת הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל
במחוזות חיפה והמרכז ,החל ביום כ"ח בחשוון התש"ע (15
בנובמבר .)2009
ט' בחשוון התש"ע ( 27באוקטובר )2009
(חמ )3—1121
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשס"ט ,עמ' .42

מינוי יושב ראש לוועדת קנסות
לפי חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) ,התשכ"ד1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (61ב) לחוק המועצה לענף הלול
(ייצור ושיווק) ,התשכ"ד ,11963-אני ממנה את יקותיאל הדר,
ת"ז  ,050244763ליושב ראש ועדת הקנסות לפי החוק האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ג' בחשוון התש"ע ( 21באוקטובר )2009
(חמ )3—414
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;12התשמ"א ,עמ' .179

מינוי חוקרות ילדים
לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק לתיקון דיני הראיות
(הגנת ילדים) ,התשט"ו ,11955-ולאחר התייעצות עם הוועדה
שהוקמה לפי הסעיף האמור ,אני ממנה את הרשומות מטה
לחוקרות ילדים:
לירון שמעוני ,ת"ז ;066062167
מורן צור ,ת"ז ;039890629
נטע טרטקובסקי ,ת"ז .200069979
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ג' בחשוון התש"ע ( 21באוקטובר )2009
(חמ )3—401
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;96התש"ס ,עמ' .30

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

הודעה על מינוי חברים נוספים

הסמכת מאבטח

לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות) ,התשכ"ו1965-

לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור ,התשס"ה2005-

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה (2א) לתקנות
הנכים (ועדות רפואיות) ,התשכ"ו( 11965-להלן  -התקנות),
מיניתי חברים נוספים ברשימת הרופאים ,2לעניין התקנות
האמורות כמפורט להלן:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סמכויות לשם שמירה על
ביטחון הציבור ,התשס"ה( 12005-להלן  -החוק) ,אני מסמיך כל
עובד ביטחון המועסק באבטחת בית שגריר מדינת אל סלבדור
בישראל (להלן  -מיתקן שגרירות) ,למאבטח לעניין החוק (להלן
 -מאבטח) ,ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו.

אזור תל אביב

סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט ,לפי סעיף 3
לחוק ,יהיו כמפורט להלן:

ד"ר יחיאל אורן ,ת"ז 05302989
ד"ר מרילנה הוד ,ת"ז 317528420

( )1בעת כניסה למיתקן השגרירות  -על גופו של אדם ,בכלי
תחבורה ,במטען או בטובין אחרים;

ד"ר אלכסנדר שפירא ,ת"ז 5355580
אזור באר שבע
ד"ר סוזנה פרישר ,ת"ז 11097573
תוקף המינויים לשלוש שנים מיום חתימתם.
ד' בחשוון התש"ע ( 22באוקטובר )2009
(חמ )3—183
אהוד ברק
שר הביטחון
__________
1
2

ק"ת התשכ"ו ,עמ'  ;204התש"ס ,עמ' .568
י"פ התשנ"ח ,עמ' .5242

הודעה על מינוי חברים נוספים
לפי תקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) ,התשכ"ד1964-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות הנכים
(ועדה רפואית עליונה) ,התשכ"ד ,11964-מיניתי את המפורטים
להלן לחברים נוספים ברשימת הרופאים ,2לעניין התקנות
האמורות כמפורט להלן:
אזור תל אביב
ד"ר אבינעם אלישיב ,ת"ז 0347463
ד"ר יצחק בייר ,ת"ז 6188858
ד"ר מרים בלום ,ת"ז 6732362

כ"ו בתשרי התש"ע ( 14באוקטובר )2009
(חמ )3—3595
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
__________                   
 1ס"ח התשס"ה ,עמ' .758

הסמכת מאבטח
לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור ,התשס"ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סמכויות לשם שמירה על
ביטחון הציבור ,התשס"ה( 12005-להלן  -החוק) ,אני מסמיך כל
עובד ביטחון המועסק באבטחת שגרירות צרפת בישראל ובית
השגריר הצרפתי בישראל (להלן  -מיתקני שגרירות) ,למאבטח
לעניין החוק (להלן  -מאבטח) ,ובלבד שקצין מוסמך אישר את
כשירותו.

ד"ר אבינעם גורדין ,ת"ז 758488

( )1בעת כניסה למיתקני השגרירות  -על גופו של אדם ,בכלי
תחבורה ,במטען או בטובין אחרים;

ד"ר משה (מלוין) וסטרייך ,ת"ז 11172632

( )2ברחבת מיתקני השגרירות ובסביבתם הקרובה  -על גופו
של אדם או בכלי תחבורה ,אם היה למאבטח חשד סביר
שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק ,או עומד לעשות
שימוש שלא כדין בנשק ,או שנשק המוחזק שלא כדין
נמצא בכלי תחבורה.

תוקף המינויים לשלוש שנים מיום חתימתם.

תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.

ד"ר אדם דרנל ,ת"ז 067152454
ד"ר דוד יפה ,ת"ז 057082018
אזור ירושלים
ד"ר לילך יהודית דרורי ,ת"ז 023861941
ד' בחשוון התש"ע ( 22באוקטובר )2009
(חמ )3—183
__________
2

תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.

סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט ,לפי סעיף 3
לחוק ,יהיו כמפורט להלן:

ד"ר שמואל בר חיים ,ת"ז 06867803

1

( )2ברחבת מיתקן השגרירות ובסביבתו הקרובה  -על גופו
של אדם או בכלי תחבורה ,אם היה למאבטח חשד סביר
שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק ,או עומד לעשות
שימוש שלא כדין בנשק ,או שנשק המוחזק שלא כדין
נמצא בכלי תחבורה.

אהוד ברק
שר הביטחון

ק"ת התשכ"ד ,עמ' .870
י"פ התשנ"ו ,עמ' .652

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

כ"ו בתשרי התש"ע ( 14באוקטובר )2009
(חמ )3—3595
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
__________                   
 1ס"ח התשס"ה ,עמ' .758
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הסמכת מאבטח

הסמכת מאבטח

לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור ,התשס"ה2005-

לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור ,התשס"ה2005-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סמכויות לשם שמירה על
ביטחון הציבור ,התשס"ה( 12005-להלן  -החוק) ,אני מסמיך כל
עובד ביטחון המועסק באבטחת שגרירות אוקראינה בישראל
(להלן  -מיתקן שגרירות) ,למאבטח לעניין החוק (להלן -
מאבטח) ,ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סמכויות לשם שמירה על
ביטחון הציבור ,התשס"ה( 12005-להלן  -החוק) ,אני מסמיך כל
עובד ביטחון המועסק באבטחת שגרירות גרמניה בישראל ובית
השגריר הגרמני בישראל (להלן  -מיתקני שגרירות) ,למאבטח
לעניין החוק (להלן  -מאבטח) ,ובלבד שקצין מוסמך אישר את
כשירותו.

סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט ,לפי סעיף 3
לחוק ,יהיו כמפורט להלן:
( )1בעת כניסה למיתקן השגרירות  -על גופו של אדם ,בכלי
תחבורה ,במטען או בטובין אחרים;
( )2ברחבת מיתקן השגרירות ובסביבתו הקרובה  -על גופו
של אדם או בכלי תחבורה ,אם היה למאבטח חשד סביר
שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק ,או עומד לעשות
שימוש שלא כדין בנשק ,או שנשק המוחזק שלא כדין
נמצא בכלי תחבורה.
תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.
כ"ו בתשרי התש"ע ( 14באוקטובר )2009
(חמ )3—3595
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
__________                   
 1ס"ח התשס"ה ,עמ' .758

הסמכת מאבטח
לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור ,התשס"ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סמכויות לשם שמירה על
ביטחון הציבור ,התשס"ה( 12005-להלן  -החוק) ,אני מסמיך כל
עובד ביטחון המועסק באבטחת שגרירות רוסיה בישראל ,בית
השגריר הרוסי בישראל והקונסוליה הרוסית בישראל (להלן
 מיתקני שגרירות) ,למאבטח לעניין החוק (להלן  -מאבטח),ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו.
סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט ,לפי סעיף 3
לחוק ,יהיו כמפורט להלן:
( )1בעת כניסה למיתקני השגרירות  -על גופו של אדם ,בכלי
תחבורה ,במטען או בטובין אחרים;
( )2ברחבת מיתקני השגרירות ובסביבתם הקרובה  -על גופו
של אדם או בכלי תחבורה ,אם היה למאבטח חשד סביר
שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק ,או עומד לעשות
שימוש שלא כדין בנשק ,או שנשק המוחזק שלא כדין
נמצא בכלי תחבורה.
תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.
כ"ו בתשרי התש"ע ( 14באוקטובר )2009
(חמ )3—3595
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
__________                   
 1ס"ח התשס"ה ,עמ' .758
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סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט ,לפי סעיף 3
לחוק ,יהיו כמפורט להלן:
( )1בעת כניסה למיתקני השגרירות  -על גופו של אדם ,בכלי
תחבורה ,במטען או בטובין אחרים;
( )2ברחבת מיתקני השגרירות ובסביבתם הקרובה  -על גופו
של אדם או בכלי תחבורה ,אם היה למאבטח חשד סביר
שהאדם נושא עמו שלא כדין נשק ,או עומד לעשות
שימוש שלא כדין בנשק ,או שנשק המוחזק שלא כדין
נמצא בכלי תחבורה.
תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.
כ"ו בתשרי התש"ע ( 14באוקטובר )2009
(חמ )3—3595
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
__________                   
 1ס"ח התשס"ה ,עמ' .758

הודעה בדבר הוספת שטחים לרישיון נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  49לחוק הנפט,
התשי"ב ,11952-ולאחר התייעצות עם המועצה המייעצת,
הוספתי שטחים לרישיון "/353ערן" ,2כך שגבולותיו החדשים
של הרישיון יהיו כדלקמן:
מנקודת ציון  97943/769823ודרום מערבה
לנקודת ציון  94847/758195ומזרחה
לנקודת ציון  106201/758078ודרום מערבה
לנקודת ציון  93747/752030ומערבה
לנקודת ציון  79007/752030וצפון מערבה
לנקודת ציון  76099/754405וצפון מזרחה
לנקודת ציון  82271/759795ודרום מזרחה
לנקודת ציון  85952/756265וצפון מזרחה חזרה
לנקודת ציון 97943/769823
סך הכל  179,570דונם.
י"ב בתשרי התש"ע ( 30בספטמבר )2009
(חמ )3—652
עוזי לנדאו
שר התשתיות הלאומיות

__________
   1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
   2י"פ התשס"ט ,עמ'  ;1893התשס"ט ,עמ' .3139

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

מינוי מפקחים
לפי חוק הטיס ,1927 ,ולפי חוק רישוי שירותי התעופה,
התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (10ג)(א) לחוק הטיס ,11927 ,ולפי
סעיף (9א) לחוק רישוי שירותי התעופה ,התשכ"ג( 21963-להלן -
החוקים) ,אני ממנה את עובדי רשות התעופה האזרחית שלהלן
למפקחים לעניין החוקים ,כל עוד הם מכהנים בתפקידם:
( )1עמיר שלום ,ת"ז  ,058045691מנהל תחום רישוי עובדי
טיס;
( )2ליאור אפרים ,ת"ז  ,029596699מנהל תחום רישוי עובדי
טיס.
י"ב בתשרי התש"ע ( 30בספטמבר )2009
(חמ )3—549
ישראל כ"ץ
__________                   שר התחבורה והבטיחות בדרכים
 1חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;2551ס"ח התשל"ב ,עמ' .148
 2ס"ח התשכ"ג ,עמ' .104

מינוי מפקחים
לפי חוק הטיס  ,1927ולפי חוק רישוי שירותי התעופה,
התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (10ג)(א) לחוק הטיס ,11927 ,ולפי
סעיף (9א) לחוק רישוי שירותי התעופה ,התשכ"ג( 21963-להלן -
החוקים) ,אני ממנה את עובדי רשות התעופה האזרחית שלהלן
למפקחים לעניין החוקים ,כל עוד הם מכהנים בתפקידם:
( )1יוסף ורסנו ,ת"ז  ,050358431מנהל תחום בכיר ,כשירות  כלי
טיס;
( )2אברהם מנטש ,ת"ז  ,045556735מנהל תחום כשירות כלי  
טיס (תעופה ספורטיבית);
( )3מרכזים בכירים ,מפקחי כשירות טיסה:
  רון חובב ,ת"ז ;057212813
  מנחם שיף ,ת"ז ;003338225
  אריה בר זאב ,ת"ז ;065384588
  אפרים זילברשטיין ,ת"ז ;004990545
  יוסף קליין ,ת"ז ;067320085
  שמעון שגיא ,ת"ז ;009030750
  רפאל כהן ,ת"ז .043843135
כ"ו בתשרי התש"ע ( 14באוקטובר )2009
(חמ )3—549
ישראל כ"ץ
__________                     שר התחבורה והבטיחות בדרכים
 1חוקי א"י ,כרך ג' ,עמ'  ;2551ס"ח התשל"ב ,עמ' .148
 2ס"ח התשכ"ג ,עמ' .104

מינוי מפקחת
לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5א) לחוק העבירות המינהליות,
התשמ"ו( 11985-להלן  -החוק) ,אני ממנה את מפקחת רשות
האוכלוסין ,ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים ,ליאת
__________                     
 1ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

נומה ,ת"ז  ,025218678למפקחת לגבי העבירות על הוראות חוק
עובדים זרים ,התשנ"א ,21991-שנקבעו כעבירות מינהליות
בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -עובדים זרים),
התשנ"ב ,31992-לאחר שעברה הכשרה כאמור בסעיף  5לחוק.
ד' בתשרי התש"ע ( 22בספטמבר )2009
(חמ )3—1923
בנימין (פואד) בן אליעזר
__________                     שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 2ס"ח התשנ"א ,עמ' .112
 3ק"ת התשנ"ב ,עמ'  ;1166התשס"ג ,עמ'  ;868התשס"ט ,עמ' .134

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז ,11957-אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף  25לחוק,
המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי ,מיום  29ביוני ,2009
שמספרו ( ,)7019/2009שבין לשכת המסחר תל אביב  -חטיבת
רשתות השיווק לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה,
הסתדרות המעוף.
כ"ו בחשוון התש"ע ( 14באוקטובר )2009
(חמ )3—107
בנימין (פואד) בן אליעזר
__________                     שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 1ס"ח התשי"ז ,עמ' .63

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז ,11957-אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף  25לחוק,
המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי ,מיום  4באוגוסט
 ,2009שמספרו ( ,)7028/2009שבין לשכת המסחר תל אביב -
חטיבת ענף החברות לניקיון ותחזוקת מבנים בישראל לבין
הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,האגף לאיגוד מקצועי.
כ"ו בחשוון התש"ע ( 14באוקטובר )2009
(חמ )3—107
בנימין (פואד) בן אליעזר
__________                     שר התעשיה המסחר והתעסוקה
 1ס"ח התשי"ז ,עמ' .63

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית שדרות
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק שירותי
הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-קבעתי
שהמועצה הדתית שדרות תהיה בת שבעה חברים והרכבתי
אותה כדלהלן:
מס' זהות
השם
________________________
056371883
פנחס שטרית
059693549
אורן מלכה
068898972
מיכאל ליבוביץ
056504095
יורם דהן
__________                  
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143
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מס' זהות
השם
________________________
067748749
אבנר אברגל
059692533
אריה כהן
072088412
יוסף חזן
תוקף המינוי מיום ח' בחשוון התש"ע ( 26באוקטובר
.)2009
ח' בחשוון התש"ע ( 26באוקטובר )2009
(חמ )3—140
יעקב מרגי
השר לשירותי דת

                  

מינוי פקידת סעד
לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני ממנה את דקלה בנדו ,ת"ז ,033750878
לפקידת סעד בעיריית טירת הכרמל ,לעניין החוק האמור.
ב' בחשוון התש"ע ( 20באוקטובר )2009
(חמ )3—142
יצחק הרצוג
__________                  שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52

ביטול מינוי פקיד סעד
הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית
כפר פינס מנשה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (6א) לחוק שירותי
הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-קבעתי
שהמועצה הדתית אזורית כפר פינס מנשה תהיה בת שבעה
חברים והרכבתי אותה כדלהלן:
השם

מס' זהות    

אשר אופרהיימר 055892632

לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) ,התש"ך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער (טיפול והשגחה),
התש"ך ,11960-אני מבטל את מינויו של עאמר בשארה ,ת"ז
 ,2058604711לפקיד סעד בעיריית אל טירה ,לעניין החוק
האמור.
ב' בחשוון התש"ע ( 20באוקטובר )2009
(חמ )3—142
יצחק הרצוג
__________                  שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1ס"ח התש"ך ,עמ' .52
 2י"פ התשס"ג ,עמ' .1639

משה בכר

007100621

צדוק דמתי

030628408

משה ארליך

051177079

לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-

חיים ברינקר

000990671

טוביה עיני

053642963

אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי סעיף 230ב לחוק הביטוח
הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה ,21995-קבעתי כי הדר שרה,
ת"ז  ,051363018תיכלל ברשימת חברי הוועדה לעררים.

051868735
לאה יניב
תוקף המינוי מיום א' בחשוון התש"ע ( 19באוקטובר
.)2009
א' בחשוון התש"ע ( 19באוקטובר )2009
(חמ )3—140
יעקב מרגי
השר לשירותי דת
__________
 1ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .70

מינוי מפקחת
לפי חוק הפיקוח על מעונות ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (7א) לחוק הפיקוח על המעונות,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את עירית בוזו ,ת"ז ,056574015
למפקחת מחוזית במחוז ירושלים.
ב' בחשוון התש"ע ( 20באוקטובר )2009
(חמ )3—2056
יצחק הרצוג
                                      שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .48
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הודעה על מינוי חברי ועדה לעררים

י"ד באלול התשס"ט ( 3בספטמבר )2009
(חמ )3—614
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה על מינוי חברי ועדה לעררים
לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה1995-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי סעיף 230ב לחוק
הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה ,21995-קבעתי כי
הרופאים   ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו ברשימת חברי
הוועדה לעררים:
ד"ר דורון גרפינקל ,ת"ז 001574599
ד"ר זלטה ליובונצ'יק ,ת"ז 310346507
ד"ר יאן פרס ,ת"ז 304240617
ד"ר סבטלנה זלומונסון ,ת"ז 307754564
ד"ר לאוניד גולדנשטיין ,ת"ז .309292423
י"ד באלול התשס"ט ( 3בספטמבר )2009
(חמ )3—614
יצחק הרצוג
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
 2ס"ח התשנ"ה ,עמ' .210

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות
רפואית ,מינוי ועדות לעררים והוראות שונות) ,התשמ"ד1984-

לפי פקודת המסים (גבייה)

אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי תקנה  19לתקנות
הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית,
מינוי ועדות לעררים והוראות שונות) ,התשמ"ד ,21984-קבעתי
כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו ברשימת חברי
ועדה רפואית לעררים:
ד"ר אריה פרייפלד ,ת"ז 012779674
ד"ר מרינלה ברקמן ,ת"ז 306800384
ד"ר ניסים אריש ,ת"ז 023758386
ד"ר גבריאל גילון ,ת"ז .64908668
י"ד באלול התשס"ט ( 3בספטמבר )2009
(חמ )3—614
יצחק הרצוג
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
 2ק"ת התשמ"ד ,עמ' .1377

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים
לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי
עבודה) ,התשט"ז1956-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי תקנה (27ב) לתקנות
הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ,התשט"ז-
 ,21956כללתי ברשימת חברי הוועדות הרפואיות לערעורים את
הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן:
ד"ר טים יעקובי ,ת"ז 314380577
ד"ר גבריאל גילון ,ת"ז .64908668
י"ד באלול התשס"ט ( 3בספטמבר )2009
(חמ )3—89
יצחק הרצוג
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
 2ק"ת התשט"ז ,עמ' .864

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים
לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי
עבודה) ,התשט"ז1956-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי תקנה  1לתקנות
הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ,התשט"ז-
 ,21956קבעתי כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו
ברשימת הפוסקים הרפואיים:
ד"ר ולדימיר זברסקי ,ת"ז 307153387
ד"ר יבגני יוליש ,ת"ז 307131003
ד"ר ניסים אריש ,ת"ז 023758386
ד"ר עובד דניאל ,ת"ז 028754984

בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
שהואצלה לי ,2אני ממנה את שוש תורג'מן ,ת"ז ,5488622
לממונה על הגבייה ואת אמיר וקנין ,ת"ז  ,55071385לפקיד
גבייה בעיריית נהריה ,לעניין גבייתם של קנסות אשר הוטלו
בשל עבירות לפי חוק העזר לנהריה (העמדת רכב וחנייתו),
התשל"ט.31979-
ו' בתשרי התש"ע ( 24בספטמבר )2009
(חמ )3—18
גבריאל מימון
__________                      המנהל הכללי של משרד הפנים
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
 3ק"ת התשל"ט ,עמ' .858

מינוי מנהלת בחירות ברחובות
לפי  חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה1965-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  29לחוק הרשויות המקומיות
(בחירות) ,התשכ"ה ,11965-שהועברה אלי על ידי שר הפנים,2
אני ממנה את נאדיה ואזה למנהלת הבחירות ברחובות ,לקראת
הבחירות המיוחדות לראש הרשות שיתקיימו ביום ז' בכסלו
התש"ע ( 24בנובמבר .)2009
ל' בתשרי התש"ע ( 18באוקטובר )2009
(חמ )3-1278
גבריאל מימון
__________                       המנהל הכללי של משרד הפנים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .248
 2י"פ התשל"א ,עמ' .1523

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה),
התשכ"ד1964-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים
ציבוריים (הוראת שעה) ,התשכ"ד ,11964-אני מאשר כי
בניינים שהוקמו בידי המדינה או מטעמה או ביוזמתה או
שנרכשו על ידי המדינה ובנייתם החלה לפני יום כ"ט בטבת
התשנ"ה ( 1בינואר  )1995או נכללו בתכנית שאושרה לפי חוק
התכנון והבניה ,התשכ"ה ,21965-עד יום י"ב בטבת התשנ"ט
( 31בדצמבר  )1998ובנייתם החלה לפני יום ה' בטבת התשס"א
( 31בדצמבר  ,)2000על המקרקעין המפורטים להלן המתוחמים
בצבע כחול בתשריט ,הם שיכונים ציבוריים:
המקום
מעלות

י"ד באלול התשס"ט ( 3בספטמבר )2009
(חמ )3—89
יצחק הרצוג
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
 2ק"ת התשט"ז ,עמ' .864

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

1

2

גוש

חלקות בשלמות

21064
21065

21-11
29-11

חולון

7176

72

תל אביב

6106

301

ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;52התשנ"ט ,עמ'  ;93י"פ התשס"ה ,עמ'
.4188
ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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המקום

גוש

חלקות בשלמות

קרית חיים

11571

50

עכו

18107

207 ,173

הוד השרון

6657

123

חיפה

12688

28 ,25 ,18 ,17

מורשת

21106

80-39 ,37-4

רמלה

4372
4374
5606
5608
5623
5858

69
53
31-29 ,15-12
17
27 ,17 ,16
16-13 ,11-8 ,6-1

ירושלים

30018
30010

7
85

התשריטים מופקדים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי
והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח
לקהל.
ח' בחשוון התש"ע ( 26באוקטובר )2009
(חמ )3―74
אילת אלקרט
מרכזת רישום
מינהל מקרקעי ישראל

מינוי קצינים מוסמכים
לפי חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח1998-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק להסדרת הביטחון בגופים
ציבוריים ,התשנ"ח( 11998-להלן  -החוק) ,אני ממנה את קציני
המשטרה שלהלן לקצינים מוסמכים לעניין החוק:
ראש חטיבת האבטחה במטה הארצי;
ראש מדור רישוי בחטיבת האבטחה במטה הארצי;
ראש מדור גופים ציבוריים בחטיבת האבטחה במטה הארצי.
א' בחשוון התש"ע ( 19באוקטובר )2009
(חמ )3-2948
דודי כהן ,רב ניצב
__________                   המפקח הכללי של משטרת ישראל
 1ס"ח התשנ"ח ,עמ' .348

אישור מגרשי אחסנה
לפי תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב  -מגרשי אחסנה)
(הוראת שעה) ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות התעבורה (איסור שימוש
ברכב  -מגרשי אחסנה) (הוראת שעה) ,התשס"ו( 12006-להלן -
התקנות) ,אני מאשר כי מגרשי האחסנה המפורטים להלן ,אשר
מפעיליהם זכו במכרז להפעלת מגרש אחסנה שפרסמה המשטרה,
מתאימים לאחסנה ולשמירה של כלי רכב ,והם עומדים בתנאים
שנקבעו בתקנות ובתנאי המכרז:
__________                  
 1ק"ת התשס"ו ,ע'מ  ;616התשס"ט ,עמ' .291
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(" )1גרר מטרו"  -אזור התעשיה חצור הגלילית;
(" )2מחסני ערובה נעמן"  -אזור התעשיה קרית ביאליק;
(" )3מחסני ערובה נעמן"  -רח' הספנים  ,7אשדוד;
(" )4א.ט .שירותים משפטיים"  -רח' יגע כפיים  ,12פתח תקוה;
(" )5חניון הלאום"  -שד' רבין  ,10ירושלים;
(" )6גרר זאב בדרום"  -רח' המלאכה  ,16באר שבע;
(" )7ליעד וליאל אחזקות"  -אזור תעשיה ,כניסה לעיר אילת.
תוקפו של האישור מיום כ"ו בתשרי התש"ע ( 14באוקטובר
 )2009עד יום י"ד בטבת התש"ע ( 31בדצמבר .)2009
כ"ו בתשרי התש"ע ( 14באוקטובר )2009
(חמ )3—3587
מאיר אור
ראש מחלקת התנועה של
משטרת ישראל

                  

אישור מגרשי אחסנה
לפי תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב  -מגרשי אחסנה)
(הוראת שעה) ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  2לתקנות התעבורה (איסור שימוש
ברכב  -מגרשי אחסנה) (הוראת שעה) ,התשס"ו( 12006-להלן -
התקנות) ,אני מאשר כי מגרשי האחסנה המפורטים להלן ,אשר
מפעיליהם זכו במכרז להפעלת מגרש אחסנה שפרסמה המשטרה,
מתאימים לאחסנה ולשמירה של כלי רכב ,והם עומדים בתנאים
שנקבעו בתקנות ובתנאי המכרז:
(" )1מחסני ערובה נעמן  -פתח תקוה"  -רח' בזל  ,1פתח תקוה;
(" )2ברק הצפון"  -ראמה.
תוקפו של האישור מיום י"א בתשרי התש"ע ( 29בספטמבר
 )2009עד יום י"ד בטבת התש"ע ( 31בדצמבר .)2009
י"א בתשרי התש"ע ( 29בספטמבר )2009
(חמ )3—3587
מאיר אור
ראש מחלקת התנועה של
משטרת ישראל
__________                  
 1ק"ת התשס"ו ,ע'מ  ;616התשס"ט ,עמ' .291

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לפקודת התעבורה
(להלן  -הפקודה) ,אצלתי לשמעון אלקיים ,ת"ז  ,62629233את
סמכויותי כרשות רישוי לעניין תקנות  1לגבי בוחן רכב190 ,א(א),
 ,311 ,310 ,309 ,273לתקנות התעבורה ,התשכ"א.21961-
1

א' בחשוון התש"ע ( 19באוקטובר )2009
(חמ )3—214
עוזי יצחקי
רשות הרישוי
__________                   
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173
 2ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

אישור מונים למונית ,מוכר מוסמך ונותן שירות מוסמך

העברת סמכויות

לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (רכישת מונים למוניות,
התקנתם ושירותי אחזקתם) ,התשמ"ד1984-

לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי
רכב) ,התש"ל1970-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  1ו– 4לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (רכישת מונים למוניות ,התקנתם ושירותי אחזקתם),
התשמ"ד ,11984-אני מאשר -

בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב) ,התש"ל( 11970-להלן
 הצו) ,אני מעביר את סמכויותי כרשות לשמעון אלקיים ,ת"ז ,6262933לעניין הצו.

( )1מונה אלקטרוני מסוג קופונית  2060מתוצרת  R.M.אלקטרוניקס
כמונה מאושר ואת חברת  M.P.אלקטרוניקה בע"מ ,כמוכר
מוסמך ונותן שירות מוסמך למונה מן הסוג האמור;
( )2מונה אלקטרוני מסוג  20-80מתוצרת אורפק ישראל ,כמונה
מאושר ואת חברת מוניטקס בע"מ כמוכר מוסמך ונותן שירות
מוסמך למונה מן הסוג האמור.
ג' בחשוון התש"ע ( 21באוקטובר )2009
(חמ )3—1643
אלכס לנגר
הרשות
__________                   
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2479התשמ"ה ,עמ' .1739

דרישה לסילוק כלי שיט

ד' בחשוון התש"ע ( 22באוקטובר )2009
(חמ )3—291

__________                   
 1ק"ת התש"ל ,עמ' .2186

אבנר פלור
מנהל האגף לרכב ולשירותי
תחזוקה במשרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

הודעה בדבר בחינה
לפי תקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת רישוי),
התשנ"א1991-

לפי פקודת הנמלים [נוסח חדש] ,התשל"א1971-

בהתאם לסעיף (2ב) לתקנות הרופאים הווטרינרים (בחינת
רישוי) ,התשנ"א ,11991-אני מודיע כי מועד הבחינה נקבע ליום
י"ב בטבת התש"ע ( 29בדצמבר  ,)2009בשעה .10.00

הבעלים הרשום :סטפניאץ רומן ,מרח' הרצל  ,33/101תל אביב.

הבחינה תתקיים בבית החולים הווטרינרי ,בביה"ס לרפואה
וטרינרית ,בבית דגן.

והואיל וכלי השיט האמור מהווה מכשול לשימוש בנמל;

המבקש להיבחן יגיש בקשה בכתב ,לוועדת הבחינות ,לא
יאוחר מ– 10ימים לפני מועד הבחינה.

לפיכך אני דורש בזה לסלק את כלי השיט האמור מתחום מרינה
אילת ,על חשבונך ,בתוך  14ימים מיום פרסום דרישה זו.

מען ועדת הבחינה :להתכתבות :המכון הווטרינרי ,ת"ד
 ,12בית דגן  .50250לבירורים טלפוניים :ד"ר שמעון פרק ,טל'
.03-9681639

ח' בחשוון התש"ע ( 26באוקטובר )2009
(חמ )3—2043

כ"ו בתשרי התש"ע ( 14באוקטובר )2009
(חמ )3—855

לכבוד בעלי סירה מס' 50407
הואיל וכלי השיט האמור ניטש במרינה אילת;
והואיל ואתה הבעלים של כלי השיט האמור,

יגאל מאור
הממונה על הנמלים
__________                   
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,20עמ' .443

העברת סמכויות
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (גרירת רכב וחילוצו),
התשל"ד1974-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (גרירת רכב וחילוצו) ,התשל"ד( 11974-להלן  -הצו),
אני מעביר את סמכויותי כרשות לשמעון אלקיים ,ת"ז ,62629233
לעניין הצו.
ד' בחשוון התש"ע ( 22באוקטובר )2009
(חמ )3—711

__________                   
 1ק"ת התשל"ד ,עמ' .972

אבנר פלור
מנהל האגף לרכב ולשירותי
תחזוקה במשרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

__________                   
 1ק"ת התשנ"א ,עמ' .1235

נדב גלאון
יושב ראש ועדת הבחינה

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום י"ב באלול התשס"ט
( 1בספטמבר  ,)2009בתיק בד"מ  ,2009/47החליט להטיל על
עורך דין מאור מרקוביץ אליהו ,ת"ז  ,2061992רישיון מס' ,2873
עונש של הוצאה מן הלשכה החל מיום כ"ז בתשרי התש"ע (15
באוקטובר .)2009
י"ג באלול  התשס"ט ( 2בספטמבר )2009
(חמ )3—94
__________                   
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
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הודעה בדבר הוצאת חבר

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי של
לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום י"ג באלול התשס"ט
( 2בספטמבר  ,)2009בתיק בד"מ  ,2008/180החליט להטיל על
עורך דין יהושע קדוש ,ת"ז  ,23565781רישיון מס'  ,19859עונש
של הוצאה מן הלשכה.

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי של
לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ט"ז באב התשס"ט ( 6באוגוסט
 ,)2009בתיק בד"א  ,022-2008החליט להטיל על עורך דין סלאח
אבדאח ,ת"ז  ,059558940רישיון מס'  ,26769עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של  12חודשים.

תוקף ההוצאה מתחילת השעייתו הזמנית ביום א' בשבט
התשס"ט ( 26בינואר .)2009

תוקף ההשעיה מיום ט' בתשרי התש"ע ( 27בספטמבר )2009
עד יום י"ח בתשרי התשע"א ( 26בספטמבר .)2010

י"ג התשרי התש"ע ( 1באוקטובר )2009
(חמ )3—94

כ"ה בתשרי התש"ע ( 13באוקטובר )2009
(חמ )3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________                   
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

__________                   
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי של
לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ג בתמוז התשס"ט ( 15ביולי
 ,)2009בתיק בד"א  ,012-2008החליט להטיל על עורך דין זחאלקה
אנואר ,ת"ז  ,028308625רישיון מס'  ,22955עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.

אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין במחוז הצפון ,בשבתו ביום י"ב באב
התשס"ט ( 2באוגוסט  ,)2009בתיק בד"מ  ,2009/19החליט להטיל
על עורך דין מוחמד דראושה ,ת"ז  ,33239534רישיון מס' ,33877
עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין מסיום השעיה
קודמת ביום כ"ו בתשרי התש"ע ( 14באוקטובר  )2009עד יום כ"ז
בתשרי התשע"ג ( 13באוקטובר .)2012
כ"א באב התשס"ט ( 11באוגוסט )2009
(חמ )3—94
__________                   
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
אני מודיע בזה בהתאם לסעיפים (69א)( )6ו– 72לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין במחוז הצפון ,בשבתו ביום כ"ה בסיוון
התשס"ט ( 17ביוני  ,)2009בתיק בד"מ  ,2009/54החליט להטיל על
עורך דין דוחי נביל ,ת"ז  ,28219954רישיון מס'  ,24011עונש של
השעיה זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין מיום כ"ד בתמוז
התשס"ט ( 16ביולי  )2009עד הכרעת דינו הסופית בבית משפט
בת.פ.08/07/7640 .
כ"ו בתשרי התש"ע ( 14באוקטובר )2009
(חמ )3—94
__________                   
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין

תוקף ההשעיה מיום כ"א בתשרי התש"ע ( 9באוקטובר
 )2009עד יום כ"ד בניסן התש"ע ( 8באפריל .)2010
כ"ה בתשרי התש"ע ( 13באוקטובר )2009
(חמ )3—94
חיים זליכוב
סגן ראש לשכת עורכי הדין
__________                   
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .178

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה במועצה
המקומית דלית אל כרמל
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מליאת המועצה המקומית דלית אל כרמל בישיבתה מס'
 ,09/3מיום  ,4.10.2009ועדת ערר לעניין החוק האמור ,בהרכב של
שלושה חברים כמפורט להלן:
יוסף קרא ,ת"ז  - 020436135יושב ראש
פרג' שיבאני ,ת"ז  - 058189754חבר
יונס בסיס ,ת"ז  - 023379571חבר.
ט' בחשוון התש"ע ( 27באוקטובר )2009
(חמ )3—265
כרמל נסראלדין
ראש המועצה המקומית
דלית אל כרמל
__________                   
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
הריני להודיע כי לוח הזכויות של גושי רישום מס'
/9002תל–אביב-יפו (חלק מגושי שומה  ,)7036 ,7035נפת תל
אביב ,הוצג היום ,למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקידת הסדר
המקרקעין ,מחוז תל אביב והמרכז ,דרך מנחם בגין  ,125קרית
הממשלה ,קומה  ,7תל אביב ,בעיריית תל–אביב-יפו ,אגף
הנכסים ובלשכת הממונה על מחוז תל אביב ,קרית הממשלה,
תל אביב.
י"ב בתשרי התש"ע ( 30בספטמבר )2009
תמר אריאלי
                פקידת הסדר המקרקעין
מחוז תל אביב והמרכז

הודעה לפי חוק הצהרות מוות
בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה
ת"ע 27130-09-09
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של הנספה יעקב-צבי הנדלר,
והמבקש :שמואל הנדלר ,מרח' הס  ,18חיפה.
הודעה
להווי ידוע כי המבקש הנ"ל פנה אל בית המשפט לענייני
משפחה בחיפה בבקשה להצהיר על מותו של הנספה הנ"ל
שנעלם ומשערים שהוא מת וכי בית המשפט ידון בבקשה הנ"ל
ביום  ,26.4.2010בשעה .9.00
וזה תיאורו של הנספה הנ"ל לפי הצהרת המבקש:
מקום לידתו ותאריך לידתו :העיר סירט ,בוקובינה.1912 ,

הודעה על בקשה לחידוש רישום
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-

מקום מגוריו הרגיל :סירט ,בוקובינה.
מקום מגוריו הידוע האחרון :מוגילב ,טרנסניסטריה.
אזרחותו :רומנית.

מודיעים בזה כי הוגשה בקשה לחידוש המקרקעין
המתוארים בתוספת דלהלן.

התעסקותו :מסחר בתבואה.

כל מעוניין רשאי להגיש התנגדות לחידוש הרישום בתוך
שישים ימים מתאריך פרסום הודעה זו.

התאריך הידוע לאחרונה שבו נראה היה הנספה עדיין בחיים
והמקום שבו היה אז ,31.12.1942 :פיצ'אורה  -טרנסניסטריה.

ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקרקעין ,רח'
אופנהיימר  ,10פארק תמר ,רחובות ,בשני עותקים ובצירוף עותק
אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר .1 :זבולון
הנדלר (בן עקיבא ז"ל) ,מרח' מרזוק  ,3/2אשדוד ;77227
 .2זבולון הנדלר (בן יצחק ז"ל) ,מרח' הרצוג  ,18תל אביב
 .3 ;62915ברוך הנדלר (בן יצחק ז"ל) ,מרח' עוזיאל  ,2תל
אביב  .4 ;62333אריק הדר (בן יצחק ז"ל) ,מרח' בן צבי
שמעון  ,47גבעתיים;  .5שמואל הנדלר ,מרח' הס  ,18חיפה.

תוספת
מס' תיק חריג :מ–.110/09
גוש.6083 :

סימנים אחרים :אין.

חלקה.43 :
שטר החלקה 6,159 :מ"ר.
סוג המקרקעין :מירי.
תיאור הזכות :בעלות.
תיאור המקרקעין :קרקע אדמה.
שמות בעלי הזכות :רשות הפיתוח.
החלק :בשלמות.
הערות :מכוח חוק נכסי נפקדים ,התש"י.1950-
זיקת הנאה :החלקה נהנית מזכות מעבר מים על פני חלקה 45
בגוש  ,6083לפי שטר מקורי  100/664מיום .8.5.1931
י"ג באלול התשס"ט ( 2בספטמבר )2009

                   

תמר פריאנטה
המפקחת על רישום המקרקעין
רחובות

כל מי שיש לו ידיעות על הנספה הנ"ל ,מתבקש בזה
להמציאן לבית המשפט או לכל נציגות דיפלומטית או
קונסולרית של מדינת ישראל ,בין בכתב ובין בעל פה ,וכל אדם
מעוניין ,הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית
המשפט ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו ,וינמק את התנגדותו,
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות ,או
ימסור הודעה לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של מדינת
ישראל ,שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא כן ייתן בית
המשפט החלטה כטוב בעיניו.
עדנה דהן ,מזכירת בית המשפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פש"ר 6075/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בטחון ישראל ד.א.ט .בע"מ.

תיקון טעות דפוס
בהודעה על בקשה לחידוש רישום לפי חוק המקרקעין,
שפורסמה בי"פ  ,5998עמ'  ,5769השורה "העיר :רחובות" -
תימחק.

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

והמבקש :שאול פלאעאקוב ,אצל עו"ד ולדימיר פוסטרנק,
מרח' קינג ג'ורג'  ,17ירושלים .94261
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.9.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.11.2009בשעה .8.30
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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 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 משעה  11.00ביום
.22.11.2009

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.

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

ולדימיר פוסטרנק ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים

מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 6314/09
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת ישיבת טעלז בישראל ,מס' העמותה
.58-005498-9
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  29.9.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.11.2009בשעה .9.00
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

פש"ר 1031/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שפי רום אחזקות ופיתוח בע"מ ,ח"פ
.51-166298-3
והמבקש :שפי אושרוביץ ,ע"י ב"כ עו"ד איתן יבגי ,ממושב
אדרת ,בית .1035
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.12.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,16.12.2009בשעה .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.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .1.12.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

איתן יבגי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 1062/09

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פש"ר 6315/09

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

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

ובעניין פירוק חברת אלקיש בע"מ ,ח"פ 51-065734-9
(בפירוק זמני) ,ע"י המפרק הזמני יניב בוכניק ,ממשרד רו"ח ברלב
ושות'  ,רח' הברזל  ,7תל אביב  ,69710פקס' .03-5198001

ובעניין פירוק עמותת מכון אל ההרים ,מס' העמותה
.58-011528-5

והמבקשת :מקורות שליטה ופרויקטים ( )1998בע"מ ,ע"י ב"כ
עו"ד ליאור רוב.

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  29.9.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,30.11.2009בשעה .9.00
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נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.1.2009הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפירוק החברה הנזכרת לעיל
ולמינוי רו"ח יניב בוכניק למפרק זמני של החברה ,וכי דיון
בבקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,15.12.2009בשעה  .8.30מינוי המפרק הזמני יעמוד בתוקפו עד
לדיון בבקשת הפירוק.

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

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 למפרק הזמני 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 למפרק הזמני ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 7.12.2009
בשעה .12.00

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המפרק הזמני,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יניב בוכניק ,רו"ח
מפרק זמני

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דורון טישמן ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 1989/09
פש"ר 1776/09

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גל עמית שירותי אבטחה בע"מ ,ח"פ
.51-371603-5
והמבקש :אורן ניזרד ,ת"ז  ,065924060ע"י ב"כ עו"ד גדי
גליצקי ,מרח' מבוא גרופית  ,4תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.4.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.11.2009בשעה .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.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  8.30ביום
.16.11.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גדי גליצקי ,עו"ד
בא כוח המבקש

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יעד קמעונאות בע"מ ,ח"פ .51-393663-3
והמבקשים :יפית איטח ,ת"ז  038310652ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד
לימור חלימי ,מרח' קרליבך  ,12תל אביב .64730
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.5.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.12.2009בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .10.12.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
לימור חלימי ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 2098/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 1925/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת תערובות אספלט בע"מ ,ח"פ
.51-195937-1
והמבקשת :מחצבות כפר גלעדי אגש"ח בע"מ ,ע"י ב"כ
עו"ד דורון טישמן ,מטישמן-פריצקי-לוין ,משרד עורכי דין ,רח'
הארבעה  ,10ת"ד  ,20609תל אביב .61205
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.5.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.12.2009בשעה .8.30

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

ובעניין פירוק חברת אחים מזרחי חברה לבנין בע"מ ,ח"פ
.51-176312-0
והמבקשים :חידר סרסק ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד משה וידאל ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,35רמת גן  ,52511טל'  ,03-6133812פקס' .072-2766150
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.5.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.12.2009בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
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את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  9.00ביום
.22.12.2009

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

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

משה וידאל ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

רנן גרשט ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2329/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת רויאל פיש בע"מ ,ח"פ 51-382869-9
(בכינוס נכסים) ,מרח' ז'בוטינסקי  ,168בני ברק.
והמבקשת :אמבר מכון לתערובת אגודה שיתופית חקלאית
מרכזית בע"מ ,מס'  ,57-001536-2ע"י ב"כ עו"ד יעקב בטש,
ממשרד עורכי דין זיסמן ,אהרוני ,גייר & עדי קפלן ושות' ,משד'
רוטשילד  ,45-41תל אביב .65784
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  28.6.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.1.2010בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,31.12.2009
בשעה .17.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעקב בטש ,עו"ד
בא כוח המבקשת

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת י.ע.ל .מתכת בע"מ ,ח"פ .51-209372-5
והמבקש :גרוביץ לב ,ת"ז  ,304299753ע"י ב"כ עו"ד סימה טל,
מרח' רוזין  ,22/1ת"ד  ,6085אשדוד  ,77100ט ל'  ,08-8528548פקס'
.08-8528549
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  8.6.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.12.2009בשעה .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.
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.
סימה טל ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 2526/09

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 2143/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת וורלד גרופ קפיטל ( )58בע"מ,
והמבקש :הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד רנן
גרשט ,מרח' ויסוצקי  ,6תל אביב .62338
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.6.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,29.12.2009בשעה .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.
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פש"ר 2157/09

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת איי.טי.אס  -אדוונסד טכנולוגי סיסטם
בע"מ ,ח"פ .51-158804-8
והמבקשים :ג'נט אבנר ,ת"ז  ,024157463סיל אורנן ,ת"ז
 ,028048809אורי שהרבני ,ת"ז  ,056823008נחום בשקין ,ת"ז
 ,024287500כולם ע"י ב"כ עו"ד אופיר שער ,מרח' ארלוזורוב ,76
ת"ד  ,4167רמת גן ,טל'  ,077-3203188פקס' .077-3203199
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.7.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,21.1.2010בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
.12.1.2010

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .3.2.2010

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

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

אופיר שער ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

משה זלצר ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 2955/09

פש"ר 2865/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת בי.אר.איי פי אריזות בע"מ ,ח"פ
.51-389229-9

ובעניין פירוק חברת רסידו סי ניהול ואחזקה ( )2000בע"מ,
ח"פ .51-294348-1

והמבקש :עו"ד יגאל טמיר ,ת"ז  ,51-22243-8ע"י ב"כ עו"ד
אילן אלמקייס ואח' ,מרח' ז'בוטינסקי  ,35מגדל התאומים  ,IIרמת
גן  ,52511טל'  ,03-6293790פקס' .03-6201468

והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או
שרון סעדיה-מילגרום ו/או רן יצחק שניידר ,מרח' אבן גבירול ,52
תל אביב  ,64364טל'  ,03-6911808פקס' .03-6964670

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.8.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.2.2010בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.9.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,9.2.2010בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאומר מיום  ,28.1.2010בשעה
.8.30

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .2.2.2010

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

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

יגאל טמיר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2928/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סי.ג'י כהן הפצה בע"מ ,ח"פ .51-421380-0
והמבקשים .1 :אליק כהן ,ת"ז  .2 ;032805335שחר ישעיהו,
ת"ז  .3 ;023063118רועי עשרי ,ת"ז  .4 ;065627812מאיר תחן ,ת"ז
 .5 ;022202188רמה זוארז ,ת"ז  ,022864193כולם ע"י ב"כ עו"ד משה
זלצר ו/או הגר פרכנר ,מרח' אחוזת בית  ,3תל אביב  ,65143טל'
 ,03-5174355פקס' .03-5105049
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.9.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.2.2010בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

פש"ר 2986/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מרכז לשיקום רפואי בע"מ ,ח"פ
.51-048452-0
והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד דוד ששון ,מרח'
שאול המלך  ,8תל אביב .64733
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.9.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.2.2010בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
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את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,9.30
ביום .4.2.2010

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  ,14.00ביום
.1.2.2010

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

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

דוד ששון ,עו"ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

ליאור בונר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 3029/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סיסטל פיתוח ותעשיות בע"מ ,ח"פ
.51-096132-9
והמבקשים :רפאל מוגילנר וסמואל מלמד ,ע"י ב"כ עו"ד לינוי
כהן ,מקבוצת איתן מהולל ,עורכי דין  -עורכי פטנטים ,שד' אבא
אבן  ,10ת"ד  ,2081הרצליה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.9.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.2.2010בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

פש"ר 16894-06-09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אלקופנה בע"מ.
והמבקשת :חנה גוסיינוב ,ע"י ב"כ עו"ד סיגל לביא-אלבז,
מרח' גושן  ,81ת"ד  ,194קרית מוצקין.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.6.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,13.4.2010בשעה .9.30
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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,6.4.2010
בשעה .9.30
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סיגל לביא-אלבז ,עו"ד
באת כוח המבקשת

לינוי כהן ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פש"ר 2285-08-09
פש"ר 3090/09

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מרפא גבעת סביון בע"מ ,ח"פ
.51-130791-0
והמבקש :ד"ר בנימין פלסבורג ,ת"ז  ,015493935ע"י ב"כ עו"ד
ליאור בונר ,מרח' מדינת היהודים  ,85בניין  ,Gהרצליה פיתוח
.46766
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.10.2009הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,16.2.2010בשעה .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.
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בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת א.ב.י .גרציאני סוכנויות בע"מ.
והמבקשים :אילנה קורן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מוטי בן ארצי,
מרח' ההסתדרות  ,211חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  3.8.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.12.2009בשעה .9.15
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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
 ,16.12.2009בשעה .9.00

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מוטי בן ארצי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 12654-09-09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ס.ס .המעסיקים (קאסם)  2004בע"מ.
והמבקשים :האשם דכאח ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד רו"ח אלי א'
עבוד ,מרח' בן עמי ,עכו .65/1
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.9.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.12.2009בשעה .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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
 ,16.12.2009בשעה .16.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלי א' עבוד ,עו"ד ,רו"ח
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 18816-09-09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שמשונאל עבודות אלומניום בע"מ.
והמבקשים :אבו רקיה מוחמד ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד מוחמד
עבד אלראוף ,ת"ד  ,2304אום אל פחם .30010
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.9.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,15.12.2009בשעה .9.30
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 למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
 ,8.12.2009בשעה .9.30
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מוחמד ע' אלראוף ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית המשפט המחוזי בחיפה
תיק פר"ק 24198-09-09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קובי גל בע"מ ,ח"פ .51-266227-1

פש"ר 18569-09-09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אלום מג'דוב בע"מ.
והמבקש :בנק דיסקונט לישראל בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד יוסף
ברינט ,אצל יוסף ברינט ,חברת עורכי דין ,רח' שער פלמר  ,1ת"ד
 ,33232חיפה .31332
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.9.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,15.12.2009בשעה .9.15
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 מיום  ,20.11.2009בשעה
.9.00

והמבקש :אסף חדד ,ע"י ב"כ עו"ד עידו אקרמן ,מרח' תובל
 ,32רמת גן.
נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי
בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת פירוק זו
תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום  ,20.12.2009בשעה
.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 מיום  ,13.12.2009בשעה
.12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימבקש ,תמורת תשלום,
העתק מבקשת הפירוק.
עידו אקרמן ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יוסף ברינט ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

507

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פש"ר 605/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חנית סיבים בע"מ ,ח"פ .51-229851-4
והמבקש :רוני פרי ,ת"ז  ,24099228ע"י ב"כ עו"ד אורי חורש,
מרח' דניאל פריש  ,3תל אביב  ,64731טל'  ,03-6086880פקס'
.03-6086881
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.8.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.12.2009בשעה .12.30
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.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים לפני
מועד הדיון.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אורי חורש ,עו"ד
בא כוח המבקש

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :מתיישבי כפר עציון קבוצת אברהם  -אגודה
שיתופית חקלאית להתיישבות קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57―005264-7 :
המען :כפר עציון ,ד"נ צפון יהודה .90912
תאריך רישום :ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר .)2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
( )2שם האגודה :מכב"י  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005265-4 :
המען :ד"נ הר חברון .90440
תאריך רישום :ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר .)2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )3שם האגודה :ותיקי רם–און  -אגודה חקלאית שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57―005266-2 :
המען :רם–און ,ד"נ מגידו .19205
תאריך רישום :ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר .)2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )4שם האגודה :פארק יהל  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
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מס' האגודה.57―005267-0 :
המען :יהל ,ד"נ אילות .88850
תאריך רישום :ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר .)2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )5שם האגודה :כפר נופש יהל  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
מס' האגודה.57―005268-8 :
המען :יהל ,ד"נ אילות .88850
תאריך רישום :ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר .)2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )6שם האגודה :סול תערובות  -אגודה חקלאית שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57―005269-6 :
המען :הסוללים ,ד"נ המוביל .17905
תאריך רישום :ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר .)2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )7שם האגודה :סולאת  -אגודה חקלאית שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57―005270-4 :
המען :הסוללים ,ד"נ המוביל .17905
תאריך רישום :ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר .)2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר )2009
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

צווי פירוק ,מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות שלהלן:
( )1תרמוקיר  -פרוייקטים בתעשיה וחקלאות ,אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ ,מס' אגודה .57-003378-7
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו"ד רם צידון ,מלאמעי
סידר ,דרך השלום  ,53גבעתיים .53454
( )2ואדי ערה  -אגודה שיתופית לשתיה בכפר אלעריאן
בע"מ ,מס' אגודה .57-004460-2
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,מרח'
מקור חיים  ,35ירושלים .93465
( )3מגדלי בעלי החיים בפסוטה  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ ,מס' אגודה .57-004676-3
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את זועבי עבדלסלם ,מרח'
מקור חיים  ,35ירושלים .93465
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי מענו.
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בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
התעשיה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו
ברשומות.
ג' בחשוון התש"ע ( 21באוקטובר )2009
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
צבי ורפאל לוי בע"מ

עטרת חבקוק בע"מ
(ח"פ )51-053912-5
(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  ,22.12.2009בשעה  ,16.00במשרדו של המפרק ,רח'
ויצמן  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה שוב ,עו"ד ,מפרק

אדוויס מד בע"מ

(ח"פ )4-237667-51

(ח"פ )51-377458-8

(בפירוק מרצון)

(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  ,27.12.2009בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,רח'
המלאכה  ,6אזור התעשיה ,טבריה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צבי לוי ,מפרק

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  ,27.12.2009בשעה  ,10.00במשרד עו"ד מיתר,
ליקוורניק ,גבע & לשם ,ברנדווין ושות' ,דרך אבא הלל סילבר ,16
רמת גן  ,52506לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי הירש ,מפרק

בי.הצ'.פי ייזום והשקעות בע"מ
(ח"פ )3-270596-51

פרוספקטס יזום וניהול השקעות בע"מ
(ח"פ )51-181205-9

(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  ,24.12.2009בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,שד'
שאול המלך  ,39תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה דומן ,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  ,28.12.2009בשעה  ,12.00אצל
המפרק ,במשרדי החברה ,רח' משכית  ,6הרצליה פיתוח ,טל'
 ,09-9502401לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
חגי טיומקין ,עו"ד ,מפרק

מוסכי שלו בע"מ
(ח"פ )51-164159-9

טל ומטר בע"מ
(ח"פ )51-094359-0

(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 ביום  ,23.12.2009בשעה  ,10.30ברח' יפו  ,216בניין שערי
העיר ,קומה  ,2ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דניאל עזריאל ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה כללית של בעלי המניות
בחברה הנ"ל תתכנס ביום העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים
מיום פרסום הודעה זו ,בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בדרך אבא
הלל סילבר  ,16קומה  ,10רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארן פלשקס ,עו"ד ,מפרק
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הרייט השקעות ( )2001בע"מ

קונדיטוריה צמרת בע"מ

(ח"פ )51-310986-8

(ח"פ )51-062409-1

הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה על פי סעיף (323ב) לפקודת החברות ,כי
אסיפת נושים של החברה הנ"ל תתכנס ביום שני,28.12.2009 ,
בשעה  ,11.00במשרדי עורכי דין הרצוג ,פוקס ,נאמן ושות',
בית אסיה ,רח' ויצמן  ,4תל אביב.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

על סדר היום :דיון בדוח דירקטוריון החברה ומינוי מפרק
לחברה.
צבי פישר ,עו"ד

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום ראשון ,27.12.2009 ,בשעה  ,15.00במשרד
עו"ד דורון איתני ושות' ,רח' נחמני  ,26תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
יוסי רומנו ,מפרק

ש .הדר ניהול ואחזקות בע"מ
(ח"פ )51-325812-9

ט.י.נ .השקעות ( )1996בע"מ

(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  ,31.12.2009בשעה  ,11.00ברח' בן אליעזר ,7
חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שלמה הדר ,מפרק

שילת פירות וירקות בע"מ

(ח"פ )51-327324-3
(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  ,28.12.2009בשעה  ,12.00במשרדי החברה ,רח'
הזורע  ,33כפר שמריהו ,טל' ( ,09-9502401עו"ד חגי טיומקין),
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יהודית טיומקין ,מפרקת

(ח"פ )51-355929-4
(בפירוק מרצון)

אקס אם אס סופט בע"מ ()XMS SOFT LTD

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-379567-4

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.12.2009בשעה  ,20.00ברח' ויצמן ,מתחם
דובק ,צפת ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

רועי גאליס ,מפרק

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  ,30.12.2009בשעה  ,10.00ברח' ויצמן ,51
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור שניטקס ,עורך דין ()2002

אסף שטרן ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-331570-5
(בפירוק מרצון)

גני פרג בע"מ

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-045005-9

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,28.12.2009בשעה  ,15.00אצל המפרקת,
רח' לינקולן  ,20תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(בפירוק מרצון)

ונדה פיינברג ,עו"ד ,מפרקת

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  ,20.12.2009בשעה  ,17.00במשרדו של המפרק ,שד'
הגעתון  ,20נהריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ניר גורן ,עו"ד ,מפרק
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שערי פרנסה בע"מ

סייטריקס ישראל בע"מ

(ח"פ )51-379694-6

(ח"פ )51-366987-9

(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  ,27.1.2010בשעה  ,11.00ברח' יפו  ,216ירושלים,
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  ,27.12.2009בשעה  ,9.30במשרדי בא כח החברה,
אצל גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי
 ,1בניין עגול ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל חטב ,עו"ד ,מפרק

ריצ'רד מן ,עו"ד ,מפרק

פ.ס.ט טכנולוגיות חמישה כוכבים בע"מ
(ח"פ )51-189678-9

אחריות י.ק ניהול וקידום פרויקטים בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-309451-6

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  ,31.12.2009בשעה  ,9.00במשרד אפשטיין ,חומסקי,
אסנת ושות' ,בית רובינשטיין ,רח' לינקולן  ,20תל אביב ,טל' 03-
 ,5614777פקס'  ,03-5614776לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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  ,4.1.2010בשעה  ,16.00ברח' נתנזון  ,5חיפה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אורן טננבוים ,עו"ד ,מפרק

גיא וייס ,עו"ד ,מפרק

פז-ייצור מוצרי בידוד בע"מ

אריסטוקארט ישראל בע"מ

(ח"פ )51-105453-8

(ח"פ )51-288980-9

(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  ,30.12.2009בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
רבינוביץ  ,31חולון ,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  ,23.12.2009בשעה  ,11.00במשרדי עו"ד יגאל
ארנון ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1קומה  ,46תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.

מרדכי פז ,מפרק

ישי בארי ,מפרק

אינפלואנס מדיקל טכנולוג'יס בע"מ
(ח"פ )51-205328-1

יחיד מסוגו  1997בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-248202-7

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  ,27.12.2009בשעה  ,9.30במשרדי בא כוח החברה,
אצל גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי
 ,1בניין עגול ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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 ,אצל המפרקת,
רח' קלונימוס  ,24ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ריצ'רד מן ,עו"ד ,מפרק

חנה מלכה לנדאו ,מפרקת
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טאו תשואות חיתום והנפקות בע"מ

פריזמולו בע"מ

(ח"פ )51-404818-0

(ח"פ )51-222219-1

(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  ,3.1.2010בשעה  ,14.00במשרד עורכי דין
יוסי אברהם ושות' ,רח' 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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.12.2009בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
תובל  ,11רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה שורר ,עו"ד ,מפרק

דוד כהן ,עו"ד ,מפרק

פרניסה חברה לקבלנות בע"מ

לוקס אינטראקטיב בע"מ

(ח"פ )51-222194-6

(ח"פ )51-409856-5

(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  ,31.12.2009בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
תובל  ,11רמת 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  ,15.12.2009בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
רח' התע"ש  ,20כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה שורר ,עו"ד ,מפרק

נועם לוי ,עו"ד ,מפרק

ברדלנה בע"מ

פאלאס מגורי יוקרה בע"מ

(ח"פ )51-222222-5

(ח"פ )51-302008-1

(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  ,31.12.2009בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
תובל  ,11רמת 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  ,28.1.2010בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
אבא הלל  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה שורר ,עו"ד ,מפרק

אופיר טשורני ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

פרגונה חברה לקבלנות בע"מ

מתכת רפי ברדוגו בע"מ

(ח"פ )51-222195-3

(ח"פ )51-150631-3

(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  ,31.12.2009בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
תובל  ,11רמת 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  ,28.1.2010בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
אבא הלל  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה שורר ,עו"ד ,מפרק

אופיר טשורני ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק
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פרובונו בע"מ

שמוליק קאשי פחחות ורכב בע"מ

(ח"פ )51-222224-1

(ח"פ  )51-233145-5

(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  ,31.12.2009בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
תובל  ,11רמת 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  15.12.2009בשעה  ,11.00במשרד המפרק,
רח' ההסתדרות  ,60חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה שורר ,עו"ד ,מפרק

                                               דרור שרמן ,עו"ד ,מפרק

פארמגון בע"מ
זריחה לגובה בע"מ

(ח"פ  )51-323427-8

(ח"פ )51-222081-5

(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  ,31.12.2009בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח'
תובל  ,11רמת 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  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,במשרד עו"ד שוגול ,קצף,
ארליך ,קרנר ושות' ,בית עוז ,רח' אבא הלל סילבר  ,14רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

משה שורר ,עו"ד ,מפרק

                                               ניר ארליך ,עו"ד ,מפרק

עזבונות מ.י.ל .חברה משפחתית בע"מ

אילנה קר  2008בע"מ

(ח"פ )51-083534-1

(ח"פ )51-416830-1
(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  ,25.10.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילנה פרלמן ,למפרקת
החברה.

(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  ,27.12.2009בשעה  ,16.00ברח' בן יהודה ,71
כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אליזבט אברהמס ,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.

מילארכו בע"מ

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

(ח"פ  )51-397408-9

אילנה פרלמן ,מפרקת

(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  ,12.00במשרד רו"ח בלס ,יוקל,
פרובק ,רח' קפלן  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילנית חדד-קוגל ,עו"ד
        באת כוח החברה

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,

אילנה קר  2008בע"מ
(ח"פ  )51-416830-1
(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  10.12.2009בשעה  ,10.00ברח' בן זכאי  ,51לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק

513

ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
                                               אילנה פרלמן ,מפרקת

בלאל מחמיד

תתכנס ביום  20.12.2009בשעה  ,10.00במשרדי ברץ ,הורן ושות',
מרכז עזריאלי  ,1מגדל עגול ,קומה  ,18תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אדר אלטמן ,עו"ד ,מפרקת

(ח"פ  )51-299826-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

גוש  6043חלקה  648בע"מ

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  10.12.2009בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,רח'
שנקר  ,16הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

(ח"פ  )51-031074-1

                                               בלאל מחמיד ,מפרק

גבע ( )1992תקשורת ותשתית למחשבים בע"מ
(ח"פ  )51-174312-2

(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  20.12.2009בשעה  ,11.00אצל המפרק ,משרד עו"ד צבי
דרזנר ושות' ,רח' ז'בוטינסקי  ,33רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביחי דרזנר ,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  ,12.00רח' מעלות הנביאים ,19
חיפה  ,33093לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                               אליק גרץ ,עו"ד ,מפרק

ב.ס.ר פסיפיק בע"מ
(ח"פ  )51-403842-1

א .טרגט שיקום נזקים בע"מ
(ח"פ  )51-324364-2
(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  27.12.2009בשעה  ,12.00במשרד עו"ד אורן צור ,רח'
החשמונאים  ,88תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                               אורן צור ,עו"ד

(בפירוק מרצון)

בא כוח החברה

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  21.12.2009בשעה  ,11.00במשרד עו"ד הרמן,
מקוב ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7קומה  ,21רמת גן ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
                                               יצחק וינדר ,מפרק

פארמדי אחזקות והשקעות ( )1993בע"מ
(ח"פ  )51-185764-1
(בפירוק מרצון)

קונטאקאספיץ' בע"מ
(ח"פ  )51-334409-3
(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  21.12.2009בשעה  ,11.00במשרד עו"ד הרמן ,מקוב
ושות' ,רח' מנחם בגין  ,7קומה  ,21רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                               יגאל בר–יוסף ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
						
514
ISSN 0334-3030
המחיר  9.72שקלים חדשים

ילקוט הפרסומים  ,6019כ"ג בחשוון התש"ע10.11.2009 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

