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הודעה על מינוי חברים למועצת מקרקעי ישראל

		
ינון חנה,

נהרי עופר,

לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל ,התש"ך1960-

		
אטדגי יונה,

כהן רחמים,

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף 4א(א) לחוק מינהל
מקרקעי ישראל ,התש"ך ,11960-מינתה הממשלה את המנויים
להלן לחברים במועצת מקרקעי ישראל:

		
כהן אביגיל,

איזקסון שלמה,

		
כוחן חיותה,

לוי כוכבה,

		
אילני יעל,

		
לוי ארנה,

( )2גבריאל מימון ,נציג שר הפנים;

		
לנדמן שמואל,

אלמגור שושנה,

		
מאור עודד,

ניב ריבה,

( )3שרון גמבשו ,סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר;

		
בכר אליהו,

נאור הדסה,

( )4גיא רוטקופף ,נציג שר המשפטים;

מרגולין-יחידי לימור,

ספינזי מלכה,

( )5יוסי ישי ,נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר;

		
בן–חיים מרדכי,

ערקובי רחל,

( )6מרדכי מרדכי ,נציג שר הביטחון והשיכון;

		
שנהב מאיר,

פלד מרדכי,

( )7יוסף ענבר ,נציג השר להגנת הסביבה;

פינצ'וק אלט רונית,

פליגלמן פנינה,

( )8אפי שטנצלר ,יושב ראש דירקטוריון הקרן הקיימת
לישראל;

		
ברנר חגי,

פראג-לבוא נועה,

( )1גבריאל גולן ,נציג ראש הממשלה;

( )9אברהם דובדבני ,יושב ראש עמית בקרן הקיימת לישראל.
בהתאם לסעיף 4א(א)( )5לחוק ,מינתה הממשלה את ארז
קמיניץ לממלא מקומו של גיא רוטקופף.
ל' בחשוון התש"ע ( 17בנובמבר )2009
(חמ )3—394
צבי האוזר
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התש"ך ,עמ'  ;57התשס"ט ,עמ' .318

הודעה על מינוי חבר לוועדת שירות המדינה
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  7לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-מינתה הממשלה את חיים שני,
המנהל הכללי של משרד האוצר ,לחבר בוועדת שירות המדינה
במקום ירום אריאב ,2שסיים את תפקידו.
ב' בכסלו התש"ע ( 19בנובמבר )2009
(חמ )3—132
צבי האוזר
מזכיר הממשלה

__________
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

2

י"פ התשס"ט ,עמ' .5442

לפי חוק הנוער (שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול) ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הנוער (שפיטה ,ענישה
ודרכי טיפול) ,התשל"א ,11971-ובהסכמת שר המשפטים ,אני
מטילה על שופטי בית משפט השלום במחוז תל אביב ששמם
מפורט להלן לשמש שופטי נוער:
		
אבי–גיא דליה,

הראל יחזקאל,

		
ויטלסון ישראל,

וינבאום וולצקי חדוה,

		
אברהמי תמר,

ורד-עמית דלית,

		
אגי זהבה,

חג' יחיא ע' ג'ואד,

		
חיימוביץ רמי,

טולקובסקי בלהה,

__________
1
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ברקוביץ עידית,

קאפח ציון,

		
בשן ירון יצחק,

קורן ישי,

		
גזית אילה,

רביב נורית,

גלר-אהרוני שרון,

רוטנברג יסכה,

		
גרוסמן נועה,

שגיא בני,

		
גרינברג רחל,

שריזלי דניאלה,

שוורץ שמשון אהוד,

אבינור שאול,

		
דורון אביחי,

מני-גור אירית,

		
דלוגין יאיר,

דפדי אילן,

		
הניג יעל,

רביד עינת,

		
סובל משה,

רסלר-זכאי סיגל,

		
ספיר אלי,

שדמי אורנה,

		
פורג אבי,

תמיר מיכאל,

		
פלד הדס,

דותן צבי אורי,

		
פלינר חנה,

דרויאן עידו,

		
פרוסט אשרי,

דרורי מאיר,

		
צימרמן יהושע,

קוברסקי דורית,

קליין מנחם,

מינוי שופטי נוער

ס"ח התשל"א ,עמ' .134

		
ברק נבו מיכל,

פרידלנדר שלמה,

עד לתום תקופת כהונתם באותה ערכאה.
ט' בחשוון התש"ע ( 27באוקטובר )2009
(חמ )3—686
דורית ביניש
נשיאת בית המשפט העליון

מינוי ראש רשות מוסמכת (בפועל)
לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש"ס2000-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  29לחוק איסור הלבנת הון,
התש"ס( 12000-להלן  -החוק) ,סעיף  23לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 21959-להלן  -החוק) ,ותקנות איסור הלבנת
הון (כישורי ראש הרשות המוסמכת) ,התשס"א ,32001-אני
__________
 1ס"ח התש"ס ,עמ' .293
 2ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
 3ק"ת התשס"א ,עמ' .864

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

ממנה את עורך דין פול לנדס ,ת"ז  ,013841606לראש הרשות
המוסמכת (בפועל) לעניין מאגר המידע שעל פי החוק האמור.
תוקף המינוי לשלושה חודשים החל ביום י"ד בכסלו
התש"ע ( 1בדצמבר  )2009או עד למינויו של ראש רשות
מוסמכת כאמור ,לפי המוקדם.
כ"ג בחשוון התש"ע ( 10בנובמבר )2009
(חמ )3—3114
יעקב נאמן
שר המשפטים

כ"ד בחשוון התש"ע ( 11בנובמבר )2009
(חמ )3—143
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי עובדות ציבור לעריכת תסקירים

מינוי חברה בוועדת רישוי
לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב1972-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (187ב) לחוק סדר הדין הפלילי
[נוסח משולב] ,התשמ"ב ,11982-אני ממנה את עובדות הציבור
הרשומות מטה לערוך תסקירים לעניין הסעיף האמור:

תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"א בחשוון התש"ע ( 8בנובמבר )2009
(חמ )3—2319
__________
2

ראות וינברגר ,ת"ז  - 033142951בעיריית ירושלים.

לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק חוקרים פרטיים ושירותי
שמירה ,התשל"ב ,11972-ובהמלצת ראש הממשלה ,אני ממנה
את ליאת שטיינברג ,ת"ז  ,031805302לחברה בוועדת הרישוי
לפי הסעיף האמור ,במקום אילן מזרחי.2

1

חדוה אדסט גלובינסקי ,ת"ז  - 011563558בעיריית ירושלים;
נעמי סטון ענברי ,ת"ז  - 015455249במועצה אזורית עמק הירדן;

ס"ח התשל"ב ,עמ' .90

חנה סלוצקי ,ת"ז 000741405
חוה לוי ,ת"ז 057872061
רותי מוזס ,ת"ז 051941490
ענת הראל ,ת"ז 025100066

יעקב נאמן
שר המשפטים

י"פ התשס"ט ,עמ' .347

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 "מעגן :מקלט לקורבנות
סחר בנשים" (להלן  -מקלט) ,למאבטח לעניין החוק (להלן -
מאבטח) ,ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו.
סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט ,לפי סעיף
 3לחוק ,יהיו כמפורט להלן:
( )1בעת כניסה למקלט  -על גופו של אדם ,בכלי תחבורה,
במטען או בטובין אחרים;
( )2ברחבת המקלט 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.
ג' בחשוון התש"ע ( 21באוקטובר )2009
(חמ )3—3595
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
__________
 1ס"ח התשס"ה ,עמ' .758

מינוי פקידות סעד
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
הרשומות מטה לפקידות סעד לעניין החוק האמור:
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ' .126

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

כ"ד בחשוון התש"ע ( 11בנובמבר )2009
(חמ )3—2759
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשנ"ה ,עמ' .152

מינוי פקידת סעד
לפי חוק ההגנה על חוסים ,התשכ"ו1966-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  15לחוק ההגנה על חוסים,
התשכ"ו ,11966-אני ממנה את גליה קליימן ,ת"ז - 025637315
בעיריית פתח תקוה לפקידת סעד לעניין החוק האמור.
כ"ד בחשוון התש"ע ( 11בנובמבר )2009
(חמ )3—1769
__________
 1ס"ח התשכ"ו ,עמ' .56

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

שינוי מינוי חברת ועדת אבחון
לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק הסעד (טיפול במפגרים),
התשכ"ט ,11969-אני משנה את מינויה של חנה גרנות ,ת"ז
 ,29863475כך שתחת הכותרת "מחוזות תל אביב והמרכז" ,אחרי
השורה "פסיכולוגית  -דניאלה טל ,ת"ז ( 51610079תכהן גם
כממלאת מקום במחוזות חיפה והצפון ירושלים והדרום)" יבוא
"מחנכת  -חנה גרנות ,ת"ז ( 9863457תכהן גם כממלאת מקום
במחוזות חיפה והצפון וירושלים והדרום) וכן תחת הכותרת
"מחוזות ירושלים והדרום" השורה "מחנכת  -חנה גרנות ,ת"ז
( 9863457תכהן גם כממלאת מקום במחוזות חיפה והצפון תל
אביב והמרכז)"  -תימחק.
כ"ד בחשוון התש"ע ( 11בנובמבר )2009
(חמ )3—228
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .132
 2י"פ התש"ס ,עמ' .4442

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
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מינוי פקידת סעד
לפי חוק הסעד (טיפול במפגרים) ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (21ג) לחוק הסעד (טיפול במפגרים),
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את ויאם זמירו ,ת"ז - 027550649
בעיריית קלנסווה לפקידת סעד לעניין החוק האמור.
כ"ד בחשוון התש"ע ( 11בנובמבר )2009
(חמ )3—228
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .132

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

מינוי קצינות מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן
למבוגרים ,לעניין החוק האמור:

יעל בילו ,ת"ז  ,11025132754מחוז תל אביב והמרכז
ליאת בכר ,ת"ז  ,12028984755מחוז ירושלים
יעל וקסמן בלוקה ,ת"ז  ,13024061137מחוז תל אביב והמרכז
יסמין בן טוב ,ת"ז  ,14027974005מחוז תל אביב והמרכז
ניסים בן לולו ,ת"ז  ,15054995543מחוז ירושלים
נרד זיגדון ,ת"ז  ,16028862068מחוז ירושלים
וואליד גאדיר ,ת"ז  ,17026426023מחוז תל אביב והמרכז
גל נבט ,ת"ז  ,18032065187מחוז תל אביב והמרכז
נג'ואן דעדלה ,ת"ז  ,1940441859מחוז ירושלים
תמר הדר ,ת"ז  ,20017241175מחוז חיפה
דפנה ויספלד ,ת"ז  ,21037618386מחוז תל אביב
יוסי וקנין ,22מחוז הדרום
עאדל חלאילה ,ת"ז  , 059883793מחוז ירושלים
23

נוגה חיות ,ת"ז  ,24031975840מחוז חיפה והצפון

רובא בוטרוס ג'ובראן ,ת"ז  - 040616989במחוז ירושלים

רבקה ירון ,ת"ז  ,25053316576מחוז באר שבע

הני מאיה רפס ,ת"ז  - 040218323במחוז תל אביב והמרכז

טליה כהן  ,מחוז תל אביב

כ"ד בחשוון התש"ע ( 11בנובמבר )2009
(חמ )3—141

דגנית כספי ,ת"ז  ,27037600095מחוז חיפה והצפון

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ' .312

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה
לקציני מבחן למבוגרים לעניין החוק האמור:
סוזאן אבו ואסל ,ת"ז  ,2029206232מחוז ירושלים
אברהם פרומה ,ת"ז  ,3057524977מחוז באר שבע
שירי אדלר ,ת"ז  ,4037155249מחוז תל אביב והמרכז
אריאל איילשטיין ,ת"ז  ,5016985160מחוז חיפה והצפון
מורן אלעד ,ת"ז  ,6061993788מחוז תל אביב והמרכז
רות ארצי ,ת"ז  ,7050271642מחוז תל אביב
ארנונה ארצי ,ת"ז  ,8007956709מחוז חיפה
יהודית גון ,ת"ז  ,9012023610מחוז תל אביב
אפרת ברזובסקי ,ת"ז  ,10032191991מחוז תל אביב והמרכז
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א,
עמ' .88
 2י"פ התשס"ג ,עמ' .1857
 3י"פ התשמ"ז ,עמ' .)2269( 2268
 4י"פ התשס"ה עמ' .2903
 5י"פ התש"ס ,עמ' .2625
 6י"פ התשס"ט ,עמ' .2338
 7י"פ התשמ"ד ,עמ' .413
 8י"פ התשמ"ד ,עמ' .413
 9י"פ התשמ"ד ,עמ' .413
 10י"פ התשס"ו ,עמ' .1054
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כארם אליאס חנין ,ת"ז  ,28033319302מחוז ירושלים
רינת לנגה ,ת"ז  ,29029593449מחוז ירושלים
יעל ג'בר ,ת"ז  ,30056133184מחוז תל אביב והמרכז
לימור להב ,ת"ז  ,31027978469מחוז תל אביב והמרכז
עידית לוין ,ת"ז  ,32054238845מחוז ירושלים
רבקה מודיאנו ,ת"ז  ,33023928633מחוז חיפה והצפון
חני פאר ,ת"ז  , 028532159מחוז ירושלים
34

__________
 11י"פ התשנ"ט ,עמ' .1196
 12י"פ התשנ"ח ,עמ' .)2252( 2251
 13י"פ התשס"ה ,עמ' .2903
 14י"פ התשס"ח ,עמ' .4466
 15י"פ התשנ"ב ,עמ' .4435
 16י"פ התשנ"ח ,עמ' .2252
 17י"פ התשס"ו ,עמ' .3890
 18י"פ התשס"ז ,עמ' .547
 19י"פ התשס"ד ,עמ' .1904
 20י"פ התשס"א ,עמ' .1445
 21י"פ התש"ס ,עמ' .3065
 22י"פ התשנ"ז ,עמ' .2906
 23י"פ התשנ"ה ,עמ' .3408
 24י"פ התשס"ח ,עמ' .4466
 25י"פ התשמ"ה ,עמ' .)1667( 1666
 26י"פ התש"ן ,עמ' .3676
 27י"פ התשס"ג ,עמ' .717
 28י"פ התשס"ו ,עמ' .2416
 29י"פ התש"ס ,עמ' .2656
 30י"פ התשמ"ט ,עמ' .2797
 31י"פ התשס"ג ,עמ' .3662
 32י"פ התשנ"ח ,עמ' .)2552( 2251
 33י"פ התשנ"ט ,עמ' .3454
 34י"פ התשנ"ט ,עמ' .1196

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

מיכל פארן ,ת"ז  ,35038356135מחוז תל אביב והמרכז
גאולה פלדמן ,ת"ז  ,36024107278מחוז ירושלים
איילת פסלר ,ת"ז  ,37025710633מחוז תל אביב והמרכז
סאמר קעדאן ,ת"ז  ,38061247300מחוז תל אביב והמרכז
נעמית רומנו ,ת"ז  ,39014118368מחוז ירושלים
ליאת רימר ,ת"ז  ,40025221557מחוז באר שבע
גלית רמון ,ת"ז  ,41027793876מחוז תל אביב והמרכז

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  23לחוק שירות המדינה (מינויים),
התשי"ט ,11959-אני מטיל על עו"ד בועז גולן ,היועץ המשפטי
לרשות ההגבלים העסקיים ,למלא את תפקיד הממונה על
ההגבלים העסקיים בכל הנושאים והעניינים שבהם מנועה
הממונה על ההגבלים העסקיים ,רונית קן ,לטפל לפי הסדר
למניעת ניגוד עניינים שנערך בעניינה.

תלחמי מירוואת ,ת"ז  ,42024722605מחוז חיפה והצפון

תקופת המינוי היא לשלושה חודשים ממועד חתימת
השר.

מורן שטרן ,ת"ז  ,44031783269מחוז הדרום

כ"ב בחשוון התש"ע ( 9בנובמבר )2009
(חמ )3—56
בנימין (פואד) בן אליעזר
שר התעשיה המסחר והתעסוקה
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

גילת שוורץ ,ת"ז  ,43032829327מחוז תל אביב והמרכז
אורלי עמליה ,ת"ז  ,45028801256מחוז ירושלים
ליאת שכטר ,ת"ז  ,46024550352מחוז חיפה והצפון
עליזה שפייכר ,ת"ז  ,47054902846מחוז ירושלים
אמיר שפר ,ת"ז  ,48031763931מחוז חיפה
אפרת אדרי ,ת"ז  ,49025737297מחוז ירושלים
כ"ד בחשוון התש"ע ( 11בנובמבר )2009
(חמ )3—141
__________
 35י"פ התשס"ו ,עמ' .1054
 36י"פ התשס"א ,עמ' .2022
 37י"פ התשס"א ,עמ' .88
 38י"פ התשס"ו ,עמ' .2416
 39י"פ התשס"א ,עמ' .1445
 40י"פ התש"ס ,עמ' .3065
 41י"פ התשס"ו ,עמ' .2416
 42י"פ התש"ס ,עמ' .2625
 43י"פ התשס"ו ,עמ' .1054
 44י"פ התשס"ד ,עמ' .2203
 45י"פ התשס"א ,עמ' .1445
 46י"פ התשנ"ט ,עמ' .1196
 47י"פ התשמ"ט ,עמ' .2797
 48י"פ התשס"א ,עמ' .1445
 49י"פ התשס"ד ,עמ' .1904

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,ובהסכמת השר
לביטחון הפנים ,מיניתי את בעלי התפקידים ועובדי משטרת
ישראל המנויים להלן לקציני ביקורת גבולות לעניין החוק:
שם ושם משפחה

מס' אישי במשטרת ישראל

		
אור זייד

5407256

		
אנסטסיה שולקין

5430127

		
לורנה שרם

5605637

אנסטסיה טולקצ'וב

5781227

		
ליטל צרטקוב

6025060

		
מיטל יוספי

6033237

		
עדן פלטוני

6034830

		
שחר גבאי

6035677

		
רג'ין סלאם

6043835

		
סיגל אנקו

6045990

		
ספיר רון

6047288

		
עדן שרעבי

6049688

		
רויטל חנוכייב

6051663

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

		
שיראל אזולאי

6052122

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (7א)( )5ו–48א(א) לחוק
התכנון והבניה ,התשנ"ה ,11965-אני ממנה את גיא אקרט ,ת"ז
 ,025576455לממלא מקום נוסף לנציגת שר הבריאות בוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,במקום לילה יעקב.2

		
טטיאנה אספת

6065677

		
חגית קוגן

7474335

		
ליאור גרשון

7481646

		
נטלי מור

7487320

			
חן גור

7495719

		
אלמוג קבסה

7498716

מינוי ממלא מקום נוסף לנציגת שר הבריאות בוועדה
המחוזית לתכנון ולבניה במחוז הצפון

ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר )2009
(חמ )3—7
בנימין נתניהו
ראש הממשלה ושר הבריאות
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התש"ן ,עמ' .168
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .1150

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502
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שם ושם משפחה

מס' אישי במשטרת ישראל

7507119
גבריאלה פולשצ'וק
7507735
		
צליל הגר
7516007
		
אלכסנדר אירימי
ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר )2009
(חמ )3—284
אליהו ישי
שר הפנים

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,ובהסכמת השר
לביטחון הפנים ,מיניתי את בעלי התפקידים ועובדי משטרת
ישראל המנויים להלן לקציני ביקורת גבולות לעניין החוק:
מס' אישי במשטרת ישראל
שם ושם משפחה
7487088
		
מורן גזביץ
6031226
		
לילך לוי
7507285
		
שיר עוזיאל
7517022
		
אליסה פודרוייב
7483808
		
בשמת לוי
6047901
		
ליבי קורן
7488294
מור לוי		
7497930
		
אדר קרן
5966373
		
ליאת שירין
7489032
		
שני חסון
7507516
		
נופית פז
6032303
		
מאיה פרימן
7516658
		
קסניה מליאר
7497217
		
ענבר זכרי
5607221
		
נטלי עובדיה
7514325
אנסטסיה צ'רנישיוב
7490223
		
קרן מזרחי
7514890
ורוניקה קומרניצקי
7514504
		
דליה בוגרד
6062885
פולינה בלוצרקובסקי
6056561
			
רון נגר
1195189
		
ספיר קדם
1195064
		
מרינה וייסמן
1187368
הילה קריטי סעדיה
1187608
		
קרן סקלדניק
1191543
		
דנה מולא
1184142
		
נורית ניר-פנקר
ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר )2009
(חמ )3—284
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502
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הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,ובהסכמת השר
לביטחון הפנים ,מיניתי את בעלי התפקידים ועובדי משטרת
ישראל המנויים להלן לקציני ביקורת גבולות לעניין החוק:
שם ושם משפחה

מס' אישי במשטרת ישראל

		
ילנה ברודסקי

1189448

		
אורית חדד

1189398

		
יעקב מרסון

1189158

		
מארק מסוזניקוב

1161702

		
חיים אמיתי

1187566

		
גילת סימון

1189349

		
שירה דלאל

1187525

		
דקלה אלגרנטי

1187541

		
שרון גלילי

1189455

		
ענבל שחם

		
1189463

		
מרגריטה בידר

1161918

		
עינת אברהם

1175165

		
נטלי אליאס

1160654

1160712
		
דריי אסתאר
1175405
		
מאיה מזרחי
1175447
		
שני מלכה
1175561
		
מור עדס
1175454
		
אילנה פלסטון
ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר )2009
(חמ )3—284
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,ובהסכמת השר
לביטחון הפנים ,מיניתי את בעלי התפקידים ועובדי משטרת
ישראל המנויים להלן לקציני ביקורת גבולות לעניין החוק:
מס' אישי במשטרת ישראל
שם ושם משפחה
5425815
		
אולגה מוסייב
6003502
		
יפה ממו
6004625
		
אספו אבבאו
6025138
		
סיון יהוד
6027448
		
עמית מלכה
6028322
		
אביב סבח
6031140
		
גל גואטה
6035902
		
יערה אלפסי
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

מס' אישי במשטרת ישראל
שם ושם משפחה
9035908
		
בר גבאי
6037015
		
מורן שבת
6046033
		
מעיין לוי
6046033
		
לירון אברגיל
6048484
		
מירב כברה
6049335
		
סימה דהן
6050268
		
אור אוזאנה
6050378
		
שיר דוניץ
6050952
		
נטע לזימי
6053890
		
הודיה אוזרקו
6057296
		
מעיין דניאלי
6059142
		
קרינה חנוכוביץ'
6060721
		
מירנה אברמוב
6061226
		
תמרה גבורגיאן
6062339
		
ויקטוריה גלזוגוב
7481473
			
חן פרץ
5936891
		
גל מאירי
5370184
		
חן בוזנח
ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר )2009
(חמ )3—284
אליהו ישי
שר הפנים

הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (15ב) לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב( 11952-להלן  -החוק) ,ובהסכמת השר
לביטחון הפנים ,מיניתי את בעלי התפקידים ועובדי משטרת
ישראל המנויים להלן לקציני ביקורת גבולות לעניין החוק:
מס' אישי במשטרת ישראל
שם ושם משפחה
1173954
		
סבטלנה אביב
1174812
		
אלעד גודינגר
1174978
		
חפצי גלנטי
1175082
		
גלית שוקר
1175157
			
קרן לוי
1175207
		
יעל מושיבייב
1175421
		
אלון קוקביץ
1175694
		
שילת נמדר
ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר )2009
(חמ )3—284
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשס"א ,עמ' .502

הסמכת רשות מוסמכת
לפי חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (8א) לחוק שמירת הניקיון,
התשמ"ד( 11984-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את בעלי התפקידים
כמפורט להלן ,לרשות מוסמכת לעניין סעיף 8ג לחוק:
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .142

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

( )1לעניין קביעת סכום התשלום לבעל רכב  -המנהל הכללי
של המשרד להגנת הסביבה יחד עם המנהל הכללי של
משרד האוצר;
( )2לעניין ביצוע התשלום לבעל הרכב  -סמנכ"ל תנועה
במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים או מי שהוא הסמיכו
לעניין זה.
ב' בכסלו התש"ע ( 19בנובמבר )2009
(חמ )3—1823
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

קביעת סכום לתשלום לבעל רכב
לפי חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותנו כרשות מוסמכת לפי סעיף 8ג לחוק שמירת
הניקיון ,התשמ"ד ,11984-אנו קובעים כי הסכום שהרשות
המוסמכת תשלם לבעל רכב ,כאמור באותו סעיף ,הוא 3,000
שקלים חדשים ,ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:
( )1סוג הרכב הקבוע ברישיון הרכב הוא ( MIרכב פרטי -
נוסעים);
( )2שנת הייצור של הרכב קודמת ב– 20שנים למועד מסירת
הרכב לאתר האמור בפסקה (;)4
( )3רישיון הרכב היה בתוקף בלא שעבוד או עיקול ,ובוטל
לצורך הגריטה;
( )4בעל הרכב מסר את הרכב לצורך גריטה לאתר לסילוק
גרוטאות ,שאישר המשרד להגנת הסביבה.
ח' בכסלו התש"ע ( 25בנובמבר )2009
(חמ )3—1823
חיים שני
יוסי ענבר
המנהל כללי של
המנהל הכללי של
משרד האוצר
המשרד להגנת הסביבה
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשמ"ח ,עמ'  ;52י"פ התש"ע,
עמ' .759

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
משולב] ,התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,אני מסמיך את יעל
שי ,ת"ז  ,038648051מהמשרד להגנת הסביבה ,למסור הזמנה
לאדם שיש לה יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין
הפלילי (עבירות קנס  -שמירת הניקיון) ,התש"ס ,22000-וכן
למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף (228ב) לחוק למי שיש לה
יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין
הפלילי (ברירת משפט  -שמירת הניקיון) ,התש"ס.32000-
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכת משמשת
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.
ט' באייר התשס"ט ( 3במאי )2009
(חמ )3—104
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה
__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
 2ק"ת התש"ס ,עמ' .394
 3ק"ת התש"ס ,עמ' .394
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הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-

שרייבר רועי ,ת"ז 034157875
מרצדס בן חמו ,ת"ז 052822079
הילה פוקס ,ת"ז 034814434

בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי
[נוסח משולב] ,התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,אני מסמיך כל
אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין
הפלילי (עבירות קנס  -שמירת הניקיון) ,התש"ס ,22000-וכן
למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף (228ב) לחוק למי שיש לו
יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין
הפלילי (ברירת משפט  -שמירת הניקיון) ,התש"ס.32000-

עדן אוליאל ,ת"ז 021528062

מהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים:

ליריק צדקה ,ת"ז 032735565

בתיה פלד ,ת"ז 052773967

חגי בלוגולובסקי ,ת"ז 022544332
יוסי שדה ,ת"ז 059136747
יוחאי רותם ,ת"ז 051392140
תומר בסקינד ,ת"ז 024542607
מזרחי יוסף ,ת"ז 038012795

עדן פיבק ,ת"ז 036844066

אליהו דרור ,ת"ז 054572250

עידן ידין ,ת"ז 031698772

מיכל וולוקיטה ,ת"ז 051468312

גל גלילי ,ת"ז 024977340

אריאל שמואל כהן ,ת"ז 029700705

עומר שמיר ,ת"ז 037172020

דינה פיימן ,ת"ז 040639684

תומר וינברגר ,ת"ז 066037581
רועי מלאת ,ת"ז 035816297

יאיר מולאי ,ת"ז 059200717
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
מפקחים ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.
ט' באייר התשס"ט ( 3במאי )2009
(חמ )3—104

יניב עאזני ,ת"ז 029402666
ויטלי גרנדר ,ת"ז 306579707
גיא זהרוני ,ת"ז 032106163
רונן שביט ,ת"ז 059668160

לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי
[נוסח משולב] ,התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,אני מסמיך כל
אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין
הפלילי (עבירות קנס  -שמירת הניקיון) ,התש"ס ,22000-וכן
למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף (228ב) לחוק למי שיש לו
יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין
הפלילי (ברירת משפט  -שמירת הניקיון) ,התש"ס.32000-
מהרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים:
שני שחל ,ת"ז 034812859
זיו נדר ,ת"ז 066660887
איתיאל כהן ,ת"ז 052964442
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מאיה שושני ,ת"ז 036659035

פרנדיאן אמיר ,ת"ז 025653692

הסמכה

__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
 2ק"ת התש"ס ,עמ' .394
 3ק"ת התש"ס ,עמ' .394

דניאל ניישטוט ,ת"ז 016921876
ארז שרעבי ,ת"ז 031463508

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
 2ק"ת התש"ס ,עמ' .394
 3ק"ת התש"ס ,עמ' .394

ברק ברכיאל ,ת"ז 032929119

יואב שטויר ,ת"ז 382505691
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
מפקחים ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.
ט' באייר התשס"ט ( 3במאי )2009
(חמ )3—104
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי
[נוסח משולב] ,התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,אני מסמיך כל
אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין
הפלילי (עבירות קנס  -שמירת הניקיון) ,התש"ס ,22000-וכן
למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף (228ב) לחוק למי שיש לו
יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין
הפלילי (ברירת משפט  -שמירת הניקיון) ,התש"ס.32000-
__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
 2ק"ת התש"ס ,עמ' .394
 3ק"ת התש"ס ,עמ' .394

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

מרשות ניקוז ונחלים כנרת:

מס'

גביש יצחק ,ת"ז 059672501

תיק

אריש אברהם ,ת"ז 039557079
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
מפקחים ברשות ניקוז ונחלים כנרת ,לפי העניין.

5176

תאריך
שם המנוח/ה
שילו יפה

פטירה
28.5.2009

שם המבקש/ת
שילו צדוק

7079

שילו דוד

28.7.2004

שילו צדוק

3015

שטייף לאה

11.10.2008

שטייף דוב
שמעון

4792

תפילינסקי יעקב

11.2.1971

הולצמן פיגא
רחל

הסמכה

4776

תפילינסקי רבקה
גיטל

9.9.2008

תפילינסקי נחמן

בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי
[נוסח משולב] ,התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,אני מסמיך כל
אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין
הפלילי (עבירות קנס  -שמירת הניקיון) ,התש"ס ,22000-וכן
למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף (228ב) לחוק למי שיש לו
יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין
הפלילי (ברירת משפט  -שמירת הניקיון) ,התש"ס.32000-

0512

לוי רחמים

18.2.2009

לוי רבקה

9819

מזרחי שרה

21.9.2009

מזרחי עזרא

3578

קרמר רשל

27.9.2009

קרמר שמעון

כ' באב התשס"ט ( 10באוגוסט )2009
(חמ )3—104
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-

ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר )2009
משה ביטון ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בתל אביב

מהמשמר האזרחי:

הודעות

אלון וייס ,ת"ז 061241030

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:

מרשה ישאלם ,ת"ז 016001190
משה בן–חמו ,ת"ז 057512774
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
מתנדבים במשמר האזרחי.
כ' באב התשס"ט ( 10באוגוסט )2009
(חמ )3—104
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ' .43
 2ק"ת התש"ס ,עמ' .394
 3ק"ת התש"ס ,עמ' .394

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס'
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

0157

קרפ איזידור

12.5.2009

קארפ ישעיהו

0947

מרנץ אהובה

14.8.2009

מרנץ מאיר

תאריך

מס'
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

7687

קרויטורו זניה

23.5.2009

קרויטורו יצחק

6973

קופלביץ פנחס

26.2.2009

קופלוביץ משה דה
לייה

0483

קופלוביץ שרה

19.8.2009

קופלוביץ משה דה
לייה

7630

נאניקשוילי
שרה

21.4.2009

בן מיכאלי מננה

6447

עוזרי שמחה

30.3.1974

עוזרי יצחק

8261

גרוסמן חיה

20.9.2006

אילן שרה

1422

צפרוני צבי

3.10.2009

צפרוני רחל

4250

אורין גניה

5.10.1981

אורין דן

1824

פרלמוטר ינטה

4.8.2009

פרלמוטר יוסף

9165

וייס הילדה

10.8.2008

וייס-בירנהולץ
משה-אנ

0414

מוסקוביץ תוניה 20.9.2009

שם המבקש/ת

וקסלר פאולה

6435

יקובוביץ שמחה

16.7.2009

יעקובוביץ יוסף
חיים

4195

קריספין נסים

14.12.2003

קריספין רינה

5883

מקלר הניה

12.3.2009

מקלר מרדכי

9124

גליק אליעזר

19.2.2009

אנגלרד רחל

9450

קרשיגייב אבנר

4.5.2009

7579

אשוש דוד

23.2.2004

אשוש יואב

4588

סידי אריה יהודה 27.7.2009

5663

סידון גבריאל

16.2.2009

ריביס זיוה

4108

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

קבצניק מנדל

3.8.2009

קרשיגייב שרה
נחמיאס סידי רחל
קבצניק נינה
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מס'
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

מס'
שם המבקש/ת

תאריך

תיק

שם המנוח/ה

פטירה

7304

אלון אילזה

20.5.2009

אלון ברוך

6132

בן סימון מאיר

20.8.2009

בן סימון ססול

9418

זוטא זאב

25.3.2009

זוטא רוזה

3048

לובטון אליהו

10.5.2009

לובטון דורון

5750

שלמה סגס גלית 19.9.2009

שלמה לבנה

5789

רינגל צילה

6.5.2008

רינגל שלום

6624

מרקוביץ חייה

5.7.2006

הוך חנה

5631

5038

שנירמן גריגורי
גרש

23.8.2009

שנירמן ליליה
לאה

רינגל אברהם-
יהושע

9.4.2009

רינגל שלום

9610

מנשה כתון

24.10.2000

שם המבקש/ת

מנשה דוד
פרופטה דפנה

4962

פרנקל מרים

26.6.2009

פרנקל מאיר שמחה

8603

פרופטה הנרייטה 24.7.2007

1501

לראה אברהם

19.5.2009

לראה זיולי

0727

רוהר בלה

13.9.2009

דבורי יפה

4455

דוידוב גוירה

16.7.2009

דוידוב סבטלנה

0719

רוהר יעקב

16.12.1998

דבורי יפה

7000

צפתי יוסף

23.9.2009

צפתי ירדנה

0894

מרציאנו יהודה

4.1.2007

מרציאנו יצחק

1757

צדוק מלי

21.8.2009

מנור פרדי-עוז

9504

לוי שרה

9.10.2009

גל-לוי מורן-זיוה

7477

ישראלי יצחק

4.7.2009

סלמון שולמית

2301

סלם רג'ין

20.9.2009

שלו משה

3441

פיקליס מיכאל

11.5.2005

גומצ'רנקו בלה

1540

ריינס אסתר

1.10.2009

שטרן אביטל

3474

פקליס נחמה

2.4.2002

גומצ'רנקו בלה

3527

גלר לינה

13.10.2009

שורץ אהרון

5233

מנדל דוד יוג

14.9.2009

מנדל חיה–מלכה

0068

בורכרדט עליזה

3.6.2009

מאיר-חסיס רוני

5555

עזרא שחר

7.10.2009

עזרא בלה

4837

קורדבני יוסף

7.9.2009

קורן מוטי

3336

מזור דליה

4.1.2009

כהן–אדיב נינה

3560

לולאי רחמים

15.8.1989

לולאי יואב

7914

שטינר מיחא

7.9.2009

מערבי שרה

3578

לולאי שרה

20.11.2000

לולאי יואב

9832

ישראל–טוב רפאל 17.7.2006

ישראל טוב לאה

1828

ווליך נטליה

30.8.2009

2456

בכר רוזה

11.9.2008

בכר חיים

4685

זמירא דוד

13.9.2009

זמיר אליס

2038

פומברג משה

29.11.2000

פומברג טובה

6027

רחימוב רמי

1.10.2009

רחימוב
דרור–ניסים

6318

מגיד אני

17.3.2006

מגיד משה

7590

קניג שרה

13.9.2009

שורץ לאה

7984

אלבז מיכאל

24.4.2009

אלבז יעקב

2587

גוטניק שמואל

5.6.2000

גוטניק אמיל

8456

נבון מאיר

13.9.2009

נבון אבנר

5464

עבודי אורי

13.6.1993

עבודי יפה

9027

כדורי אהרון

26.10.1997

אשכנזי יפה

8640

לוי אהרון

8.9.2009

לוי שושנה

5132

הררי יונה

22.5.2009

הררי זכריה

8864

בז'יק עדנה

19.9.2009

בז'יק בנימין

9277

גולפיז מאיר

19.5.2004

גולפיז אסתר

762

ווליך אהרון

י"א בחשוון התש"ע ( 29באוקטובר )2009
רפאל כהן ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בנתניה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך

מס'
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

8502

מזרחי שלמה

24.5.2009

מזרחי יעל

3402

כהן דינה ילדז'

31.8.2009

כהן רפאל איריס

3574

שלפרוק חנה

22.4.2008

סולץ בלה

6048

קריטנברגר סאלי 15.7.2009

סולומון פרלה

4769

זילברינג אסתר

כסיף חיים

1213

אביטל נעמי
נעימה

2945

שכטר שרנה

16.8.2009

שם המבקש/ת

אביטל טום
שכטר מאיר

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

מס'
תיק

בית הדין הרבני האזורי ברחובות

תאריך
פטירה

שם המנוח/ה

הודעות

שם המבקש/ת

2937

שכטר יעקב

1.5.1993

שכטר מאיר

0640

מכלוף אורה
גיורה

26.10.2007

שלג שמחה

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך

מס'

7568

פרידמן פרידריך

1.7.2009

פרידמן חנן

תיק

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

2207

שרן בנימין

19.1.2009

שרן טובה

7708

איזנר מנדל

7.10.2009

איזנר נחום

0441

בלאס נדיה

15.11.2006

באלס יוסף

4524

שלומוביץ שמעון

28.9.2009

איזנר נחום

4272

רויטמן ביילה

4.10.2009

קנייזר מריק

9520

יהושע חיה

1.7.1992

יהושע שמואל

1617

בלישה שלמה

12.8.1981

בלישה יעקב

3399

טבשי רימונדה

11.11.2005

טבשי אברהם

0128

קראוס שמואל

16.5.2009

קראוס יוסף

9004

יהודה מרים

24.3.1998

יהודה שלמה

6043

זנו אליהו

15.9.2009

זנו משה מויז

6219

כץ אהרון

17.9.2009

כץ יוסף

7389

לנט אדם

ט' בחשוון התש"ע ( 27באוקטובר )2009
חנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

לנט אפרת

בית הדין הרבני האזורי בטבריה

י"א בחשוון התש"ע ( 29באוקטובר )2009
יהושע ישראל כ"ץ ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בפתח תקוה
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
מס'
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

2285

דירינגר רות

30.9.2009

לינצר צביה

4136

סטריק אפרים

14.3.1984

שטיבל רחל

4144

סטריק גיטה

4.1.2009

שטיבל רחל

8118

שתי דיזי

24.1.2009

קרוני כוכבה

6731

לוי אברהם

17.8.2009

לוי ליאורה

6108

סורסקי שמעון

1.11.1964

פינסקי זהבה

3445

רודאי לוי אורה 22.3.1999

1329

יומה נזימה

30.5.2009

ראובני סהרה

5866

קרויטורו בתיה

20.7.2009

לוי חנה

0335

בודנשטין יצחק 9.4.2002

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס'
תיק

תאריך
פטירה

שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

1428

כרסנטי אביגדור

26.9.2009

כרסנטי ברינה
לאה

7154

מעלם גורגיה

30.6.2009

אזואלוס צביה

8061

פילט יוסף

פילט לריסה

ל' בתשרי התש"ע ( 18באוקטובר )2009
שלמה דידי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

בוטה נחמה
מס'
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

8085

איבגי שלום

27.8.2009

איבגי דבורה

8910

ביטון דוד

19.6.1998

ביטון אליהו

0343

בודנשטין
מלכה

12.12.2008

בודנשטין חים
קלמן

1119

גובאני רחל
דבורה

29.7.2009

ג'ובאני שמשון

2723

כהן אהרן

12.6.2009

כהן יהודית

בודנשטין חים
קלמן

י' בחשוון התש"ע ( 28באוקטובר )2009
משה הלוי ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

5118

דגמפור יצחק

11.6.2009

דגמפור גבריאל

3088

סויסה יוסף

16.7.2009

סויסה עבו אלין

2555

מאמו דוד

16.7.2009

מאמו שושנה

763

מס'
תיק

תאריך

מס'
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

8063

טל אביבה

13.6.2009

טל דורון

6515

גויטע מזיאנה

31.7.2005

2728

רצפורקר
רבקה

4.6.2009

רצפורקר אבשלום

6530

מלול מרימה

 24.12.2004מלול ארמונד

פטירה

שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

שם המבקש/ת
גויטע אמנון

2710

רצפורקר לוי

30.4.2009

רצפורקר אבשלום

1767

חצרוני דוד

20.9.2009

חצרוני רחל

9829

שחר מרים
שרה

10.5.2009

מורגן יוסף יאיר

5699

גורודצקי
ליודמילה

5.6.2009

דינקין ריטה

0928

גדידי בת
שבע

5.8.2009

ששון שרה

5632

גורודצקי יעקב 2.9.2008

דינקין ריטה

2578

עמר פרץ

8.7.2007

עמר ישראל

כ"ד באלול התשס"ט ( 13בספטמבר )2009

1963
8265

נפתלי אלמשעלי ,המזכיר הראשי

חדג'דג' מרסל
זנו פנחס

30.6.2009
15.9.2009

חדג'דג' דניאל
טואיטו זהבה

ט"ז בחשוון התש"ע ( 3בנובמבר )2009

בית הדין הרבני האזורי באשדוד

אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך

מס'
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

43122/1

בינקין סמואיל

15.10.1998

בינקין זינאידה

43128/1

אילוז שמחה

22.8.2009

אילוז אלברט

31493/2

אטנלוב
אברהם

30.9.2008

אטנלוב גיה

33606/2

פרסמן לאוניד

27.8.2009

פרסמן וייצ'סלב

43156/1

זיסמן שמואל

21.8.2009

זיסמן ינטה מרים

43182/1

ברדה רפאל
ריימונד

29.4.2008

ברדה מסעודה
ז'קלין

43187/1

יונתנוב יורי

22.4.2008

יונתנוב בוריס

43113/1

סגל תמרה

6.7.2009

וסילייב אולגה

ד' בחשוון התש"ע ( 22באוקטובר )2009

בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס'
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

3640

כהן מרסל

הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס'
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

פטירה

שם המבקש/ת

4307

איתי ציון

29.7.2009

איתי מרים

2393

סקורי סוניה

28.7.2009

סקורי סימון

764

כ"א אלול ס"ט כהן נילי

3776

בוזביב לאה

י"ג אייר ס"ז

פרץ סוניה

8411

כוואז אליזה

כ"ז אב ס"ח

כוואז משה

6379

צבטאני פנחס ד' אלול ס"ט

צבטאני דורון

8748

ווקנין אלי

כ"ג אב נ"ח

וקנין רוחמה

0575

לוי נעומי

כ"ח תשרי
תש"ע

לוי ישראל

4207

שושן אבי

ז' שבט ס"ט

אלקובי מרי

0665

ולדר חיה

כ"ט אדר ס"ט

נקש ציפורה

6329

ביטון סלומון

י"ח סיוון ס"ז

ביטון יורם

0091

גרוס גרשון

כ"ו טבת ס"ב

פוליקר ליאורה

ניסים דרי ,המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון

פטירה

שם המבקש/ת

ז' בחשוון התש"ע ( 25באוקטובר )2009
יצחק דהאן ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

בית הדין הרבני האזורי באריאל

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

הודעות

ישראל נטר ,עו"ד
בא כוח המבקש

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
תאריך

מס'
תיק

שם המנוח/ה

פטירה

בבית המשפט המחוזי בירושלים
שם המבקש/ת

9844

קויאט שרה

14.4.1994

קויאט מיג'"ף

3681

רוט רועי
אהרון

6.3.2008

רוט יעקב

60.911

רנד אברהם

13.8.2009

רנד דינה לאה

ט"ז בחשוון התש"ע ( 3בנובמבר )2009
צבי מוראד ,המזכיר הראשי

הודעה בדבר בקשה להצהרת מוות
ה"מ 24/09
בעניין :הצהרת מותה של רבקה ברודנר,
הודעה
ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות מוות (סדרי
הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום ג' בחשוון התש"ע ( 21באוקטובר
 ,)2009הגישה גרסיאלה זיידנשטיין ,מרח' ניצנים  ,42פתח
תקוה ,בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף  27לחוק נכסים
של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע
והנצחה) ,התשס"ו( 2006-להלן  -החוק) ,להצהיר על היותה
של רבקה ברודנר נספית השואה לפי סעיף  30לחוק.
			
			

קרן אורבך-ברנע ,עו"ד
מרכזת ועדת ערר

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

פש"ר 6199/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קלינס סימה בע"מ ,ח"פ .51-146599-9
והמבקש :אנגדשה צ'אבוד ,ע"י ב"כ עו"ד אליהו ציגלר ,מרח'
הלל  ,2ירושלים .94581
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  22.6.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.1.2010בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.6.12.2009
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אליהו ציגלר ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 2744/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת משה יוחננוף בע"מ.

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פש"ר 6116/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ב.ו.א ארוחות ואירועים בע"מ.
והמבקש :אבי דגן ,ע"י ב"כ עו"ד ישראל נטר ,מרח' צייטלין ,1
תל אביב .64956
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.4.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.1.2010בשעה .10.30
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 .15.12.2009

והמבקשים :יעקב קור ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ענת שני ,מרח'
לינקולן  ,20תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.8.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.2.2010בשעה .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 לא יאוחר משעה 12.00
ביום .25.1.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ענת שני ,עו"ד
באת כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

765

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 2301/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מעונות רחוב בלפור  19בע"מ ,ח"פ
.51-042702-4
והמבקשים :אברהם פוגל ,ת"ז  ,001110881ובתיה פוגל ,ת"ז
 ,007491103שניהם ע"י עורך דין גולן ,גולדשמידט ושות' ,עורכי
דין ,מרח' ויצמן  ,2תל אביב .64239
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  24.6.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.1.2010בשעה .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.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .7.1.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
לילך בובר ,עו"ד
באת כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 3058/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת גני אורלי בע"מ ,ח"פ ,51-175687-6
מדרך בן צבי  ,106תל אביב .68104
והמבקש :קניאל שימונוב ,ת"ז  ,16659377ע"י ב"כ עו"ד טל
בננסון ו/או אלי מימון ו/או אלונה ז'וריסט ו/או יפית ליבלר ו/
או חיים אייש ו/או דניאל סלע ו/או אורית רוקס ,משד' שאול
המלך ( 8בית אמות משפט) ,תל אביב  ,64733טל'  ,03-6090222פקס'
.03-6092211
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.10.2009הוגשה 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.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר יום .15.1.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
טל בננסון ,עו"ד
בא כוח המבקש
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 3136/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת דונה אר-ביי סקסיד בע"מ ,ח"פ
.51-290396-4
והמבקשים :אהובה כהן ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד סעיד זועבי ,מרח'
ראשי  ,24/114נצרת ,מען להמצאת כתבי בי–דין :רח' הרב לוין ,ת"ד
 ,2093עפולה ,טל'  ,04-6562517פקס' .04-6574043
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.10.2009הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,22.2.2010בשעה .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 לא יאוחר משעה 9.30
ביום .15.2.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סעיד זועבי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 3158/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אקספליי בע"מ ,ח"פ .51-309938-2
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  18.10.2009הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,17.2.2010בשעה .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 לא יאוחר משעה 12.00
ביום .10.2.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 3188/09

פש"ר 5301-11-09

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

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

ובעניין פירוק חברת בטחון  24שעות בע"מ ,ח"פ .51-420733-1

ובעניין פירוק חברת מור אנרגיה בע"מ ,ח"פ .51-269846-5

והמבקשים :ויקטור קוחניוק ואח' (עובדי החברה) ,ע"י ב"כ
עו"ד אלי לזר ,מרח' אבא הלל  ,7רמת גן  ,52522טל' ,03-6123376
פקס' .03-7516612

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  22.10.2009הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,18.2.2010בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.11.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.3.2010בשעה .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.

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
.15.1.2010

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .23.2.2010

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

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

אלי לזר ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 5277-11-09

פש"ר 721/08

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

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

ובעניין פירוק חברת מדיס אל בע"מ ,ח"פ .52-004072-6

ובעניין פירוק חברת אגפל פ.ג בע"מ ,ח"פ .51-142148-9

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

והמבקשים :ורדל וולרי ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד יוסף פלדמן ,מרח'
הרצל  ,16חיפה.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.11.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.3.2010בשעה .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 לא יאוחר משעה 12.00
ביום .23.2.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.7.2008הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,10.2.2010בשעה .15.30
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 משעה 12.00
ביום .3.2.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יוסף פלדמן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש"ר 4964-11-09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מן תעשיות מזון והשקעות בע"מ ,ח"פ
 ,51-003173-3מדרך הנחושת ,אזור התעשיה עכו .24517
והמבקשת :מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים
בע"מ (בניהול מיוחד) ,ע"י ב"כ עו"ד שרון (שביט) כפתורי ו/או
יורם הרשקוביץ ו/או ירון סימון ו/או אורן מילדוורט ו/או תומר
אלטוס ו/או ענבל לוי ,מכוח ייפוי כוח כללי שהעתק ממנו
שמור בידי מזכיר בית המשפט ואשר מענם למסירת כתבי
בי–דין :מבטחים ,דרך מנחם בגין  ,124ת"ד  ,7280תל אביב ,טל'
 ,077-7774160/2פקס' .03-6916168
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  4.11.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,21.1.2010בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00
ביום .10.1.2010

פש"ר 5609/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת צמיגי רם פרגון ( )2004בע"מ ,ח"פ
.51-356098-7
והמבקש :אליהו חביביאן ,ת"ז  ,052895422ע"י ב"כ עו"ד
דניאל ישראלי ,מרח' ירושלים  ,51אופקים ,טל'  ,08-9924183פקס'
.08-9924114
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.10.2009הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,2.2.2010בשעה .13.00
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 משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דניאל ישראלי ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ירון סימון ,עו"ד
בא כוח המבקשת

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 5666/09

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

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

פש"ר 5605/09
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ישראטק  -פיתוח תוכנות ,אינטרנט
וטכנולוגיות בע"מ.
והמבקש :אבי מילר ,ע"י ב"כ עו"ד ילנה פפייפר ,מרח'
העצמאות  ,89אשדוד.

ובעניין פירוק חברת הכל בשפע בע"מ ,ח"פ .51-359679-1

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  14.10.2009הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,2.2.2010בשעה .13.00
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 משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

והמבקש :שמעון אלפסי ,ע"י ב"כ עו"ד יגאל מינדל ,מרח'
הנרייטה סולד 8א ,באר שבע  ,84894דוא"ל,mindel_y@017.net.il :
טל'  ,08-6230922פקס' .08-6230082
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.11.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,2.2.2010בשעה .13.00
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 משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יגאל מינדל ,עו"ד
בא כוח המבקש

ילנה פפייפר ,עו"ד
באת כוח המבקש
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :מי שומרון  -אגודה חקלאית שיתופית לאספקת
מים בע"מ.
מס' האגודה.57―005253-0 :
המען :רח' האיכר .30500
תאריך רישום :כ"ד באלול התשס"ט ( 13בספטמבר .)2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אספקת מים.
( )2שם האגודה :חקלאות ויזמות כרמל  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005271-2 :
המען :כרמל ,ד"נ הר חברון .90404
תאריך רישום :י"ז בחשוון התש"ע ( 4בנובמבר .)2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )3שם האגודה :עתיד כרמל  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57―005272-0 :
המען :כרמל ,ד"נ הר חברון .90404
תאריך רישום :י"ז בחשוון התש"ע ( 4בנובמבר .)2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
י"ז בחשוון התש"ע ( 4בנובמבר )2009
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות על שינוי סיווג אגודות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :קיבוץ משגב עם.
מס' האגודה.57―000568-6 :
המען :משגב עם ,ד"נ גליל עליון .12155
תאריך רישום :כ"ז באדר א' התש"ו ( 28בפברואר .)1946
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
( )2שם האגודה :משמר דוד  -קבוצת פועלים להתישבות
שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57―000803-7 :
המען :משמר דוד ,ד"נ עמק שורק .76841
תאריך רישום :ב' בתמוז התש"ט ( 29ביוני .)1949
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
( )3שם האגודה :קיבוץ גבעת חיים הקיבוץ המאוחד.
מס' האגודה.57―001219-5 :
המען :גבעת חיים (מאוחד) ,ד"נ עמק חפר .38930
תאריך רישום :ז' בכסלו התשי"ג ( 25בנובמבר .)1952
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
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( )4שם האגודה :קיבוץ אדמית.
מס' האגודה.57―001522-2 :
המען :אדמית ,ד"נ גליל מערבי .22875
תאריך רישום :ו' בטבת התשי"ט ( 17בדצמבר .)1958
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
( )5שם האגודה :קיבוץ צבעון.
מס' האגודה.57―002652-6 :
המען :צבעון ,ד"נ מרום הגליל .13836
תאריך רישום :ו' בשבט התש"ם ( 24בינואר .)1980
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
י"ז בחשוון התש"ע ( 4בנובמבר )2009
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות על שינוי שמות אגודות
( )1השם הקודם :עוצ"ם  -קופת תגמולים של עובדי הציבור
במושבים  -אגודה שיתופית בע"מ.
השם החדש :עוצ"מ  -אגודה שיתופית לניהול קופות גמל
בע"מ.
מס' האגודה.57-000944-9 :
מיום :ל' בחשוון התש"ע ( 17בנובמבר .)2009
( )2השם הקודם :רפת מימד  -אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ.
השם החדש :רפת קדם  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-004572-4 :
מיום :ל' בחשוון התש"ע ( 17בנובמבר .)2009
( )3השם הקודם :מוצרי פלסטיק דולב  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
השם החדש :דולב מוצרי פלסטיק  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מDolav Plastic Products Cooperative ,
Society Ltd.
מס' האגודה.57-005223-3 :
מיום ה' בתשרי התש"ע ( 23בספטמבר .)2009
י"ז בחשוון התש"ע ( 4בנובמבר )2009
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

צו פירוק ,מינוי מפרק והודעה לנושים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  ,46לפקודת האגודות השיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודה מי מרום חדרה אגודה
שיתופית חקלאית בע"מ ,מס' אגודה  ,57-003709-3אי לזאת
ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות השיתופיות
אני ממנה למפרקת את עו"ד יעל בכר ,מפ .מור ושות' ,רח'
קלישר  ,30תל–אביב-יפו .65257
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש
את תביעתו בכתב למפרקת בתוך שישים ימים מיום פרסום
הודעה זו לפי המען הנ"ל.
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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.
כ"ב בחשוון התש"ע ( 9בנובמבר )2009
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
חיון  -נט בע"מ

סלומון  -אופן בע"מ
(ח"פ )51-312771-2
(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  ,14.1.2010בשעה  ,11.00ברח' מנחם בגין  ,11רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
חדוה אסבג ,עו"ד ,מפרקת

איזה יופי בע"מ

(ח"פ )51-291162-9

(ח"פ )51-093463-1

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(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  ,12.1.2010בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
האג  ,9חיפה ,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  ,15.1.2010בשעה  ,10.00במשרדה הרשום
של החברה ,רח' בורוכוב  ,15רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפי חיון ,מפרק

יצחק חדש ,מפרק

אלגל החזקות הון בע"מ

אומיקרון דלתא בע"מ

(ח"פ )51-276635-3

(ח"פ )51-000864-2

(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  ,14.1.2010בשעה  ,12.00בגן הטכנולוגי ,בניין  ,98ירושלים,
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  ,17.1.2010בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' לינקולן ,19
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

גבריאל ליבלר ,מפרק

ארט טו גט בע"מ
(ח"פ )51-368131-2
(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  ,14.1.2010בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח' מלכי
ישראל  ,9תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה מירון ,רו"ח ,מפרק

אנטרפרייזס מקלעת בע"מ
(ח"פ )51-179586-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.1.2010בשעה  ,16.00ברח' משה קול ,55
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב היכל ,מפרק

אברהם מיכלביץ ,עו"ד ,מפרק
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איי.די.טי אדוונס דיאגנוסטיק טכנולוג'י בע"מ

אלון ינאי אחזקות אלון בע"מ

(ח"פ )51-245616-1

(ח"פ )51-329788-7

(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  ,17.1.2010בשעה  ,10.00ברח' הדרום ,10
סביון ,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  ,18.1.2010בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב קריזלר ,מפרק

אלון ינאי ,מפרק

אראפיי בע"מ

אלון ינאי שרותים  2002בע"מ

(ח"פ )51-273642-2

(ח"פ )51-329917-2

(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  ,17.1.2010בשעה  ,10.00ברח' הדרום ,10
סביון ,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  ,18.1.2010בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב קריזלר ,מפרק

אלון ינאי ,מפרק

קריאייטיב קולס בע"מ

גליום טק בע"מ

(ח"פ )51-394716-8

(ח"פ )51-246307-6

(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  ,18.1.2010בשעה  ,10.00במשרדי המפרקת ,מרכז
עזריאלי  ,5מגדל מרובע ,קומה  ,24תל 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  ,18.1.2010בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק קריזה

נטלי רקה ,מפרקת

בת שבע עיצובים בע"מ
(ח"פ )51-385777-1

רמי סגל

מפרקים

פיתרונים טי.אר .בע"מ
(ח"פ )51-238109-6

(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  ,18.1.2010בשעה  ,12.00במשרדי חברת קומטקס
יועצים בע"מ ,רח' האומנים  ,7תל 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  ,20.1.2010בשעה  ,10.00אצל ברזלי ושות',
רח' הרטום  ,19ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בת שבע פרץ ,מפרקת

עודד לידא ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

771

זהר שוחט השקעות ( )1994בע"מ

פז גיל נאמנויות ( )1997בע"מ

(ח"פ )51-206611-9

(ח"פ )51-248759-6

(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  ,20.1.2010בשעה  ,11.00ברח' החילזון  ,6רמת 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  ,25.1.2010בשעה  ,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.

יגאל דורון ,עו"ד ,מפרק

ארז שפלר ,רו"ח ,מפרק

עדי חסיד השקעות ( )1994בע"מ

קאר דנטס סרוויס בע"מ

(ח"פ )51-206613-5

(ח"פ )51-397449-3

(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  ,20.1.2010בשעה  ,11.00ברח' החילזון  ,6רמת
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  ,17.00ברח' הרצל  ,5נתניה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

יגאל דורון ,עו"ד ,מפרק

לאה בנישו ,עו"ד ,מפרקת

אל .די .אס( .קומודיטיז) בע"מ

רב מכר גלילות ניהול בע"מ

(ח"פ )51-261197-1

(ח"פ )51-311104-7

(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  ,21.1.2010בשעה  ,10.00בבית לסין ,אצל גיל רון ,קינן
ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' ויצמן  ,32תל 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  ,31.1.2010בשעה  ,16.00במשרדי ש' פרידמן
ושות' ,רח' ויצמן  ,2בית אמות השקעות ,קומה  ,5תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אבירם ברפי ,עו"ד ,מפרק

אורית קספרסקי ,עו"ד ,מפרקת

אבן תרשיש בניה ופיתוח בע"מ
(ח"פ )51-285306-0

אנרגטיק בלנס בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-345007-2

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  ,22.1.2010בשעה  ,10.00במשרדו של המפרק,
רח' הבנים  ,118אבן יהודה ,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

גד כוכבי ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,11.2.2010בשעה  ,17.00ברח' סלע יעקב ,13/36
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מיכל קליינר ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

אראר דהן נכסים והשקעות בע"מ

א.ר .קדם ברנע ( )1994בע"מ

(ח"פ )51-394808-3

(ח"פ )51-192866-5

(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  ,8.2.2010בשעה  ,17.00ברח' קריניצי  ,101רמת גן ,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  ,24.1.2010בשעה  ,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.

יעל רביב ,עו"ד ,מפרקת

ארז שפלר ,רו"ח ,מפרק

בירה רמת הגולן בע"מ
(ח"פ )51-277392-0

גיו את מערכות בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-336530-4

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  ,31.1.2010בשעה  ,19.00במושב אניעם ,רמת הגולן,
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

שמשון ולנר ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.1.2010בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח'
דרך העצמאות  ,57חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור פליק ,עו"ד ,מפרק

גוש  6158חלקה 505
(ח"פ )51-013848-0

מונקיאור ניהול בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-382568-7

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  ,31.1.2010בשעה  ,20.00ברח' ההלכה  ,3רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,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  ,1.3.2010בשעה  ,17.00במשרד עו"ד ענת זילברשטיין,
רח' טשרניחובקי  ,16כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לירון בן–אליהו ,עו"ד ,מפרקת

פארק איילון עם שדות ירוקים בע"מ
(ח"פ )51-344297-0
(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 בדרך של קבלת החלטה בכתב ומשלוח מסמכים בכתב,
ביום  ,26.1.2010לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהוד גרא ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

לאה ליבני ,מפרקת

בר מעגלי בינה בע"מ
(ח"פ )51-188750-7
(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
ביום  ,24.1.2010בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,מרכז עזריאלי ,5
המגדל המרובע ,קומה  ,24תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גל חת ,עו"ד ,מפרק
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ישרא ספיישל בע"מ

קבוצת פריזמה ניהול ושיווק בע"מ

(ח"פ )51-290659-5

(ח"פ )51-363367-7

(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  ,24.1.2010בשעה  ,10.00בכפר אבו סנאן,
בניין סאלי סנטר ,קומה ב' ,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  ,3.1.2010בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,רח'
המייסדים  ,14מושב ערוגות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דיאן קשקו ,עו"ד ,מפרק

בעז עמיד ,עו"ד ,מפרק

המכללה להעשרת ידע בע"מ

אס.ווי באדידאימונדס בע"מ

(ח"פ )51-266298-2

(ח"פ )51-331775-0

(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  ,24.1.2010בשעה  ,9.00בכפר אבו סנאן ,בניין
סאלי סנטר ,קומה ב' ,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  ,7.1.2010בשעה  ,12.00ברח' הנצי"ב  ,39תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

דיאן קשקו ,עו"ד ,מפרק

גד מינא ,עו"ד ,מפרק

סרגלית (זוהר  -שמחון)  1988בע"מ

אביטוב חקירות בע"מ

(ח"פ )51-132987-2

(ח"פ )51-229347-3

(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  ,26.1.2010בשעה  ,10.00אצל רו"ח יהודה ארליך,
רח' יגאל אלון  ,65תל 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  ,7.1.2010בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
זמנהוף  ,26נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יהודה ארליך ,רו"ח ,מפרק

רונן זינגר ,עו"ד ,מפרק

כ.כ .טכנולוגיות משולבות בע"מ

הוברון אינטרבטש בע"מ

(ח"פ )51-400111-4

(ח"פ )51-176055-5

(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  ,1.2.2010בשעה  ,10.30במשרדו של המפרק,
רח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,טל'  ,03-6120111לשם 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  ,7.1.2010בשעה  ,11.00במשרדי המפרק ,רח'
זמנהוף  ,26נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן זינגר ,עו"ד ,מפרק

אברהם קורן ,עו"ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

כנרת מערכות אזעקה ותקשורת בע"מ

אימודר בע"מ

(ח"פ )51-198183-9

(ח"פ )51-316844-3

(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  ,7.1.2010בשעה  ,11.30במשרדי המפרק ,רח'
זמנהוף  ,26נתניה ,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  ,10.1.2010בשעה  ,10.00במשרד עו"ד ברנהולץ
הורוביץ ,רח' מנחם בגין  ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן זינגר ,עו"ד ,מפרק

שלמה אליאס ,רו"ח ,מפרק

סילברמיינד בע"מ

מדיקט ישראל בע"מ

(ח"פ )51-359091-9

(ח"פ )51-374159-5

(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  ,10.1.2010בשעה  ,15.00במשרד המפרק ,רח'
מונטיפיורי  ,27תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארז הלל ,עו"ד ,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  ,10.1.2010בשעה  ,9.00במשרדי ב"כ החברה ,עו"ד
מור סוויל ,ממשרד י' ברנהולץ ושות' ,רח' מנחם בגין  ,12רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שגב חוסטיק ,מפרק

אליעזר טל

קונסטנטה בע"מ

(ח"פ )51-299904-6

(ח"פ )51-173618-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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  ,3.11.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את פלום זכר ,מרח' בית"ר 5א,
חיפה ,למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.1.2010בשעה  ,9.00במשרדי החברה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אליעזר טל ,מפרק

ע.צ.ד .בע"מ
(ח"פ )52-0035502-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.1.2010בשעה  ,9.30במשרדי החברה ,רח'
אחד העם  ,9תל אביב  ,61291לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אריאל ניסים ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,

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.
פלום זכר ,מפרק

אנשים גורמה בע"מ
(ח"פ )51-286635-1
(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  ,5.11.2009התקבלה החלטה
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לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עובדיה גבאי ,מרח'
ההסתדרות  ,18ירושלים ,למפרק החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.11.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הארולד שלטון (Harold
 (Sheltonדרכון אמריקאי מס'  047340490מקליפורניה ,ארצות
הברית (,)30 Trace Lane, Half Moon Bay, California U.S.A
למפרק החברה.

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 המפרק הנ"ל.

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

עובדיה גבאי ,עו"ד ,מפרק

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

רפלקטוס בע"מ

הארולד שלטון ,מפרק

(ח"פ )51-359147-9
(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  ,9.11.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיורא רובננקו ,מרח'
דיזנגוף  ,205תל 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.
גיורא רובננקו ,עו"ד ,מפרק

בסקין גלגלים בע"מ
(ח"פ )51-400859-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.1.2010בשעה  ,17.00במשרדו של המפרק ,רח'
יבנה  ,15תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אפרים קרנון ,עו"ד ,מפרק

א.א .אטלס ייעוץ והשקעות בע"מ

טקמי בע"מ

(ח"פ )51-388364-5

(ח"פ )51-304640-9

(בפירוק מרצון)

(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  ,10.11.2009התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מאיה מועלם ,מרח'
האחים מסלויטא  ,15תל אביב ,טל'  ,03-6272021פקס' ,03-5610887
למפרקת החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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.
מאיה מועלם ,עו"ד ,מפרקת

אופן טיוי (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-344090-0
(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
						
776
ISSN 0334-3030
המחיר  9.72שקלים חדשים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.1.2010בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,רח'
הארבעה  ,21תל אביב  ,64739לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רועי כהן ,עו"ד ,מפרק
__________

הודעת המערכת על טעות בהודעה
בהודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות (להלן -
הפקודה) ,בדבר צווי פירוק ,מינוי מפרקים והודעה לנושים,
שפורסמו בילקוט הפרסומים  ,5984התשס"ט ,עמ' ,5200
ובילקוט הפרסומים  ,5988התשס"ט ,עמ'  ,5337לעניין האגודה
קיבוץ הר עמשא ,צו הפירוק ניתן בתוקף סמכות הרשם לפי
סעיף  47לפקודה ולא בתוקף סמכותו לפי סעיף  46לפקודה ,כפי
שפורסם בטעות.

ילקוט הפרסומים  ,6027ט"ז בכסלו התש"ע3.12.2009 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

