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הודעה על מינוי המועצה לעניין הנצחת זכרם של
נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה
לפי חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה,
התשמ"ו1986-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  1לחוק הנצחת זכרם של
נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה ,התשמ"ו ,11986-החליטה
הממשלה למנות את הרשומים להלן לחברי המועצה לעניין
הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה (להלן -
המועצה):
נציגי הממשלה:
( )1ראש הממשלה;
()2

יו"ר ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים;

( )3שר המדע והטכנולוגיה;

הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (6א)( )2לחוק נכסי המדינה,
התשי"א( 11951-להלן — החוק) ,החליטה הממשלה להרשות
את נושאי המשרה במשרד הפנים (להלן — המשרד) המפורטים
להלן ,לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן
בסעיפים  4ו– 5לחוק ,למעט עסקאות במקרקעין ,וזאת בתחום
פעילותו של המשרד ותפקידו של המורשה ,עד לסכום הנקוב
לצד כל אחד ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים
לעסקאות האמורות:
.1

המנהל הכללי יחד עם חשב המשרד או סגנו — בלא
הגבלה בסכום;

.2

ראש הרשות לניהול המאגר הביומטרי יחד עם חשב
המשרד או סגנו ,לגבי עסקאות במסגרת תקציב הרשות
לניהול המאגר הביומטרי — בלא הגבלה בסכום;

.3

מנהל רשות האוכלוסין וההגירה (להלן  -רשות
האוכלוסין) ,לגבי עסקאות במסגרת תקציב רשות
האוכלוסין ,יחד עם חשב המשרד או סגנו  -בלא הגבלה
בסכום;

.4

סגן מנהל כללי בכיר למינהל ולמשאבי אנוש ,לגבי
עסקאות במסגרת תקציב משרד הפנים לא כולל תקציב
רשות האוכלוסין ,יחד עם חשב המשרד או סגנו — עד
 750,000שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);

.5

סגן מנהל כללי למינהל ולמשאבי אנוש ברשות האוכלוסין,
לגבי עסקאות במסגרת תקציב רשות האוכלוסין ,יחד עם
חשב המשרד או סגנו — עד  750,000ש"ח;

( )4שר החינוך;
()5

שר ההסברה;

( )6שרת התרבות והספורט;
( )7גנז המדינה.
נציגי ציבור:
( )1זלמן שובל ,ת"ז ;31077605
( )2רון לובש ,ת"ז ;055441166
( )3פרופ' זאב צחור ,ת"ז ;003186202
( )4יהורם גאון ,ת"ז ;01014661
( )5דוד קוליץ ,ת"ז ;00376442
( )6גילה אלמגור-אגמון ,ת"ז ;036329410

.6

מנהל המינהל לשלטון מקומי ,לגבי עסקאות במסגרת
תקציב השלטון המקומי ,יחד עם חשב המשרד או סגנו
 -עד  750,000ש"ח;

.7

מנהל מינהל התכנון ,לגבי עסקאות במסגרת תקציב
מינהל התכנון ,יחד עם חשב המשרד או סגנו  -עד
 750,000ש"ח;

.8

מנהל תחום תקצוב ,לגבי עסקאות במסגרת תקציב משרד
הפנים לא כולל תקציב רשות האוכלוסין ,יחד עם חשב
המשרד או סגנו או מנהל תחום בכיר התקשרויות ,רכש
ופיקוח תקציבי — עד  50,000ש"ח;

.9

מנהל תחום תקצוב ברשות האוכלוסין ,לגבי עסקאות
במסגרת תקציב רשות האוכלוסין ,יחד עם חשב המשרד
או סגנו או מנהל תחום בכיר התקשרויות ,רכש ופיקוח
תקציבי — עד  50,000ש"ח;

( )7נירה פרידמן ,ת"ז ;56535693
( )8יוסף צ'חנובר ,ת"ז ;5991468
ראש הממשלה יהיה יושב ראש המועצה.
לישיבות המועצה יוזמנו אורחי קבע בעלי התפקידים האלה:
( )1מזכיר הממשלה;
( )2המנהל הכללי של לשכת נשיא המדינה;
( )3יושב ראש הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית;
( )4מנהלת מרכז ההסברה ,משרד ההסברה והתפוצות;
( )5מנהל מינהל התרבות ,משרד התרבות והספורט;
( )6ראש הטקס ,משרד החוץ;
( )7היועצת המשפטית ,משרד ראש הממשלה;
( )8נציג אגף התקציבים ,משרד האוצר.
מינויים של הרכבים קודמים של המועצה — בטלים.
כ"ז בתמוז התשע"ב ( 17ביולי )2012
(חמ )3—2043

__________
1

ס"ח התשמ"ו ,עמ' .243

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

 .10סגן מנהל מינהל התכנון (תפעול) ,לגבי עסקאות במסגרת
תקציב מינהל התכנון ,יחד עם חשב המשרד או סגנו או
מנהל תחום בכיר התקשרויות ,רכש ופיקוח תקציבי — עד
 50,000ש"ח;
 .11מנהל אגף בינוי ורכש ,לגבי עסקאות במסגרת תקציב
בינוי ורכש (לא כולל תקציב רשות האוכלוסין) ,יחד עם
חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום בכיר התקשרויות,
רכש ופיקוח תקציבי — עד  50,000ש"ח;

__________
1
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ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,

 .12מנהל אגף נכסים ,רכש ולוגיסטיקה ברשות האוכלוסין,
לגבי עסקאות במסגרת תקציב רשות האוכלוסין ,יחד עם
חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום בכיר התקשרויות,
רכש ופיקוח תקציבי — עד  50,000ש"ח;
 .13מנהל תחום הדרכה במשרד הפנים ,לגבי עסקאות
במסגרת תקציב הדרכה (לא כולל תקציב רשות
האוכלוסין) יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל
תחום בכיר התקשרויות ,רכש ופיקוח תקציבי עד 50,000
ש"ח;
 .14מנהל תחום הדרכה ברשות האוכלוסין ,לגבי עסקאות
במסגרת תקציב הדרכה ברשות האוכלוסין ביחד עם
חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום בכיר התקשרויות,
רכש ופיקוח תקציבי — עד  50,000ש"ח;
 .15מנהל מערך המחשוב ברשות האוכלוסין ,לגבי עסקאות
במסגרת תקציב מערך המחשוב ברשות האוכלוסין,
יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום בכיר
התקשרויות ,רכש ופיקוח תקציבי — עד  50,000ש"ח.
החלטה זו באה במקום החלטת הממשלה מספר 1691
מיום ז' באב התש"ע ( 20במאי  ,)2010אשר פורסמה בילקוט
הפרסומים מס'  6107התש"ע ,עמ' .3882
כ"ט בתמוז התשע"ב ( 19ביולי )2012
(חמ )3—4
צבי האוזר
מזכיר הממשלה

מינוי חבר בוועדת ערר
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים ,התשי"ז,1957-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק נכי רדיפות הנאצים,
התשי"ז( 11957-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב ,21992-אני ממנה את רביב עוזיאל ,רופא מוסמך ,לחבר
בוועדת ערר לפי החוק ,במחוז תל אביב.
תוקף המינוי לשנה.
כ"ז בתמוז התשע"ב ( 17ביולי )2012
(חמ -3-100ה)1
			
יעקב נאמן
שר המשפטים
         
___________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;163התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי חבר בוועדות ערעורים
לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד,1954-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק נכי המלחמה בנאצים,
התשי"ד( 11954-להלן  -החוק) ,ולפי סעיף  5לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את רביב עוזיאל ,רופא
מוסמך ,לחבר בוועדות ערעורים לפי החוק ,במחוז תל אביב.
תוקף המינוי לשנה אחת.

הודעה על הרשאה
לפי חוק נכסי המדינה ,התשי"א1951-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (6א)( )2לחוק נכסי
המדינה ,התשי"א( 11951-להלן  -החוק) ,החליטה הממשלה
להרשות את נושאי המשרות ברשות ההגבלים העסקיים
(להלן  -הרשות) אשר מפורטים להלן ,לייצג את הממשלה בכל
עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים  4ו– 5לחוק ,למעט
עסקאות במקרקעין ,שבתחום הפעילות של הרשות ותפקידו
של המורשה ,עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום
בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:
.1

הממונה על הגבלים עסקיים (המנהל הכללי של הרשות)
יחד עם חשב הרשות או סגנו  -בלא הגבלת סכום;

.2

סגן מנהל כללי למינהל ומשאבי אנוש יחד עם חשב
הרשות או סגנו  -עד לסכום של  250,000שקלים חדשים;

.3

מנהל בינוי ,נכסים אפסנאות ומשק (בנא"ם) יחד עם חשב
המשרד או סגנו  -עד לסכום של  25,000שקלים חדשים;

ההרשאות לנושאי משרה ברשות שהודעות עליהן פורסמו
 בטלות.ד' באב התשע"ב ( 23ביולי )2012
(חמ -3-9ה)1
			
צבי האוזר
מזכיר הממשלה
         
___________
 1ס"ח התשי"א ,עמ' .51

ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,

כ"ז בתמוז התשע"ב ( 17ביולי )2012
(חמ -3-99ה)1
			
יעקב נאמן
  שר המשפטים
         
___________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי יושב ראש ועדות ערעור
לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב],
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]( 1להלן  -החוק) ,וסעיף
 5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת נשיא
בית המשפט העליון ,אני ממנה את אבישי רובס ,שופט של
בית משפט שלום ,ליושב ראש ועדות ערעור לפי החוק ,במחוז
חיפה.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ט בתמוז התשע"ב ( 19ביולי )2012
(חמ -3-323ה)1
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
         
___________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .152
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
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מינוי חבר בוועדות ערעור

מינוי יושב ראש בוועדות שחרורים מיוחדות  -קציבה

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב],
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33א) לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון,
אני מאריך 2את מינויו של השופט בדימוס משה מכליס ליושב
ראש בוועדות השחרורים המיוחדות החל ביום כ"ט בתמוז
התשע"ב ( 19ביולי .)2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח משולב]( 1להלן  -החוק) ,וסעיף
 5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את רביב
עוזיאל ,רופא מוסמך ,לחבר בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוז
תל אביב.
תוקף המינוי לשנה.
כ"ז בתמוז התשע"ב ( 17ביולי )2012
(חמ -3-323ה)1
			
יעקב נאמן
שר המשפטים
         
___________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .152
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי יושב ראש ועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י( 11950-להלן  -החוק),
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ובהסכמת
נשיא בית המשפט העליון ,אני ממנה את אבישי רובס ,שופט
של בית משפט השלום ,ליושב ראש ועדות ערעור לפי החוק,
במחוז חיפה.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ט בתמוז התשע"ב ( 19ביולי )2012
(חמ -3-321ה)1
			
יעקב נאמן
שר המשפטים
         
___________
 1ס"ח התש"י ,עמ' .162
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי חבר בוועדות ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום),
התש"י ,1950-ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק משפחות חיילים שנספו
במערכה (תגמולים ושיקום) ,התש"י( 11950-להלן  -החוק),
וסעיף  5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את
רביב עוזיאל ,רופא מוסמך ,לחבר בוועדות ערעור לפי החוק,
במחוז תל אביב.
תוקף המינוי לשנה.
כ"ז בתמוז התשע"ב ( 17ביולי )2012
(חמ -3-321ה)1
			
יעקב נאמן
שר המשפטים
         
___________
 1ס"ח התש"י ,עמ' .162
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
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תוקף המינוי לשנתיים.
ט"ו בתמוז התשע"ב ( 5ביולי )2012
(חמ -3-101ה)2
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
         
___________
 1ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשס"ג ,עמ' .511
 2י"פ התש"ע ,עמ' .4372

מינוי חבר בוועדות ערעור
לפי חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות)
[נוסח משולב] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  44לחוק שירות הקבע בצבא
הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב] ,התשמ"ה( 11985-להלן
 החוק) ,אני ממנה את רביב עוזיאל ,לחבר בוועדות ערעורלפי החוק.
תוקף המינוי לשנה.
כ"ז בתמוז התשע"ב ( 17ביולי )2012
(חמ )3-957
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
         
___________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .142

מינוי ממלאת מקום לנציגת שר המשפטים בוועדה
מחוזית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (7א)( )7ו48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את תמי זנגו גרשון
לממלאת מקום נוספת 2של נציגת שר המשפטים בוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז.
ז' באב התשע"ב ( 26ביולי )2012
(חמ )3-7
יעקב נאמן
			
  שר המשפטים
         
___________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשל"ג ,עמ'  ;228התשנ"ה ,עמ' .450
 2ס"ח התשע"ב ,עמ' .5395

הודעה על הצורך למנות שופט צבאי-משפטאי
לפי חוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו1955-
בהתאם לכללים 1שלפי סעיף (187ה) לחוק השיפוט הצבאי,
התשט"ו ,21955-אני מודיע כי יש צורך למנות שופט צבאי-
משפטאי לבית דין של ערכאה ראשונה.
ג' באלול התשע"ב ( 21באוגוסט )2012
(חמ )3-1583
אהוד ברק
			
     שר הביטחון
         
___________
 1י"פ התשנ"ד ,עמ' .4110
 2ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;171התשמ"ו ,עמ' .172

ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,

הודעה על הצורך למנות שופט צבאי-משפטאי לבית
הדין הצבאי לערעורים
לפי חוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו1955-
בהתאם לכללים 1שלפי סעיף (187ה) לחוק השיפוט הצבאי,
התשט"ו ,21955-אני מודיע כי יש צורך למנות שופט צבאי-
משפטאי לבית הדין הצבאי לערעורים.
ג' באלול התשע"ב ( 21באוגוסט )2012
(חמ )3-1583
אהוד ברק
			
     שר הביטחון
         
___________
 1י"פ התשנ"ד ,עמ' .4110
 2ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;171התשמ"ו ,עמ' .172

מינוי
לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת המשטרה [נוסח חדש],
התשל"א( 11971-להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את הקצינה רב
פקד אינה סולימני ,מספר אישי  ,954925להשתמש בסמכויותיו
של קצין משטרה בכיר לעניין סעיף (13א) לפקודה.
כ"ח באייר התשע"ב ( 20במאי )2012
(חמ )3-602
יצחק אהרונוביץ'
			
השר לביטחון הפנים
         
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .390

מינוי
לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש] ,התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לפקודת המשטרה [נוסח חדש],
התשל"א( 11971-להלן  -הפקודה) ,אני ממנה את הקצינה רב
פקד אורלי יוריש ,מספר אישי  ,1127836להשתמש בסמכויותיו
של קצין משטרה בכיר לעניין סעיף (13א) לפקודה.
ט"ז בסיוון התשע"ב ( 6ביוני )2012
(חמ )3-602
יצחק אהרונוביץ'
			
השר לביטחון הפנים
         
___________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ' .390

הודעה על מינוי ממלא מקום קבוע ליושב ראש
מועצת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות
לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ,התשנ"ז1997-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (9ב) לחוק הרשות
הלאומית להסמכת מעבדות ,התשנ"ז ,11997-מיניתי את יהודה
הימן ,ת"ז  ,054160510חבר מועצת הרשות הלאומית להסמכת
מעבדות שהוא נציג של המשתמשים בשירותי מעבדות,2
לממלא מקום קבוע ליושב ראש המועצה.
המינוי בתוקף כל עוד המתמנה מכהן במועצה.
כ' באב התשע"ב ( 8באוגוסט )2012
(חמ )3-2866
שלום שמחון
			
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
_________
 1ס"ח התשנ"ז ,עמ' .156
 2י"פ התשע"א ,עמ' .4396

ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-
1
בהתאם לסעיף (57ב) לחוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב עליית המדד שפורסם
בדצמבר  2011לעומת המדד הפורסם בדצמבר  ,2010החל ביום
ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר  )2012סכומי העיצום הכספי לפי
סעיף  53לחוק ,הם כלהלן:
()1

בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53א) -
(א) ליחיד  442,600 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
(ב) לתאגיד  885,330 -ש"ח;

()2

()3

בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53ב) -
(א)

ליחיד  221,300 -ש"ח;

(ב)

לתאגיד  442,600 -ש"ח;

בשל הפרת אחת מההוראות לפי סעיף (53ג) -
(א)

ליחיד  110,700 -ש"ח;

(ב)

לתאגיד  221,300 -ש"ח.

ו' באב התשע"ב ( 25ביולי )2012
(חמ )3-4316
גלעד ארדן
			
השר להגנת הסביבה
         
___________
 1ס"ח התשס"ח ,עמ'  ;752התשע"א ,עמ' .749

הודעה על מינוי זמני של ממונה על ענייני הנפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הנפט,
התשי"ב ,11952-מיניתי ביום י"ג באדר התשע"ב ( 7במרס )2012
את אלכסנדר וורשבסקי ,ת"ז  ,306743212מנהל תחום מערכות
מידע גאוגרפיות ,לממונה על ענייני הנפט ,לשלושה חודשים
נוספים החל ביום י"ח באדר התשע"ב ( 12במרס .)2012
י"ג באדר התשע"ב ( 7במרס )2012
(חמ )3-2220
עוזי לנדאו
			
שר האנרגיה והמים
___________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;322י"פ התשע"ב ,עמ' .1899

הודעה על הארכת מינוי זמני של ממונה על ענייני הנפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הנפט,
התשי"ב ,11952-הארכתי את מינויו של אלכסנדר וורשבסקי,
ת"ז  ,306743212מנהל תחום מערכות מידע גאוגרפיות במשרד
האנרגיה והמים לממונה על ענייני הנפט בשלושה חודשים,
מיום י"א בתמוז התשע"ב ( 1ביולי  )2012עד יום י"ד בתשרי
התשע"ג ( 30בספטמבר  )2012או עד מינוי ממונה קבוע ,לפי
המוקדם.
ז' בתמוז התשע"ב ( 27ביוני )2012
(חמ )3-2220
			

עוזי לנדאו
שר האנרגיה והמים

___________
 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;322י"פ התשע"ב ,עמ'  1899ועמ' .6129
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אישור טכנולוגיה לחתימה אלקטרונית מאובטחת
לפי תקנות חתימה אלקטרונית (חתימה אלקטרונית מאובטחת,
מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת בקשות) ,התשס"ב2001-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (9ב) לתקנות חתימה אלקטרונית
(חתימה אלקטרונית מאובטחת ,מערכות חומרה ותוכנה ובדיקת
בקשות) ,התשס"ב( 12001-להלן  -התקנות) ,אני מפרסם בזה
את דבר אישורה ביום ג' בכסלו התשע"ב ( 29בנובמבר )2011
של הטכנולוגיה המיושמת במוצרים שלהלן:

למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר צפת יתחיל ביום א'
באלול התשע"ב ( 19באוגוסט .)2012
		

תיאור המקרקעין

המקרקעין הנכללים בגושי רישום ממס'  14690עד מס' /14696
ביריה (השטח הבנוי של כפר ביריה).
חיים לרדו
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר צפת

( )1כרטיס חכם מסוג ;IDprotect DUO-PIV
( )2כרטיס חכם מסוג  ASEPCOS CNS/CIEשל חברת
 ,Athena Smartcard Solutions LTDתאגיד ,51-270-875
משד' אבא אבן  ,10הרצליה פיתוח ( 46733להלן  -החברה),
שנבדקה לפי התקנות ונמצא כי חזקה שהיא מפיקה חתימה
אלקטרונית מאובטחת.
* אישור הטכנולוגיה ניתן בהתבסס על הצהרות
והתחייבויות החברה כמפורט בטופס הבקשה שהגישה,
והוא ניתן לביטול לפי חוק חתימה אלקטרונית,
התשס"א.22001-
* האישור המלא ניתן לצפייה באתר רשם גורמים מאשרים
שבאתר הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע בכתובת:
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/ILITA/
HatimaElectronic/MeidaMeRashamCA/
.techapprove/techapproveathena.htm
כ' בתמוז התשע"ב ( 10ביולי )2012
(חמ )3-4403
יורם הכהן
			
רשם הגורמים המאשרים
___________
 1ק"ת התשס"ב ,עמ' .2
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .210

מינוי ועדת ערר
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 המועצה המקומית כפר כמא בישיבתה מיום י"ג בתמוז
התשע"ב ( 3ביולי  )2012ועדת ערר לעניין החוק האמור ,בהרכב
של שלושה חברים כמפורט להלן:

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' /5730רמלה
(חלק מגוש שומה  ,)4445נפת רמלה ,הוצג היום ,למשך  30ימים,
לעיון בלשכת פקידת הסדר המקרקעין מחוז תל אביב והמרכז,
דרך מנחם בגין  ,125קריית הממשלה ,קומה  ,7תל אביב ,בעיריית
רמלה ,אגף הנכסים ,ובלשכת הממונה על מחוז מרכז ,רמלה.
כ' באב התשע"ב ( 8באוגוסט )2012
תמר אריאלי
פקידת הסדר מקרקעין
מחוז תל אביב והמרכז

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גוש רישום מספר
 - 400390נגב (אבו סמארה) ,הוצגו ביום ד' באב התשע"ב (23
ביולי  ,)2012למשך שלושים ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין ,אזור הסדר הדרום ,קרית הממשלה ,רח' התקוה ,4
באר שבע ,בלשכת הממונה על מחוז הדרום ,משרד הפנים ,רח'
התקוה  ,4באר שבע.
רמי דמארי
פקיד הסדר מקרקעין
אזור הסדר הדרום

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

( )1אדם אבזק ,ת"ז  - 050038991יושב ראש;
( )2אבראהים שוכן ,ת"ז  - 051454320חבר;
( )3פואד נאבסו ,ת"ז  - 020653846חבר.
כ' בתמוז התשע"ב ( 10ביולי )2012
(חמ -3-265ה)1
נסים בקיר
			
       ראש המועצה המקומית כפר כמא
___________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
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בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 3993-04-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ע.ס.מ עפר סלילה ומאגרי מים בע"מ,
ח"פ .51-127142-1
והמבקש :עו"ד ארז חבר ,המפרק הזמני של החברה ,מרח' יצחק
שדה  ,17מגדל נצבא ,קומה  ,18תל אביב  ,67775טל' ,03-5689018
פקס' .03-5689017
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,29.3.2012הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,12.9.2012בשעה .10.30

ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,

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
.5.9.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ארז חבר ,עו"ד
מפרק זמני
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 14021-07-12
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ג'ונו קפיטל בע"מ ,ח"צ .52-003799-5

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

ברוש מטבחים בע"מ
(ח"פ )51-093778-2
(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  ,1.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מצליח ברקת ,ממושב
שדה דוד ,משק  ,20טל'  ,052-2558648למפרק 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.

והמבקשת :החברה עצמה ,ע"י ב"כ עו"ד עמית אמויאל ,מדן
עופר ושות' ,עורכי דין ,מרח' הירקון  ,113תל אביב.

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

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  ,8.7.2012הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.9.2012בשעה .8.30

מצליח ברקת ,מפרק

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 18.00
ביום .9.9.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עמית אמויאל ,עו"ד
בא כוח החברה

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

באד בויז בע"מ
(ח"פ )51-372562-2
(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  ,6.7.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא אופיר ,מרח'
סירקין 15א ,גבעתיים  ,53250למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גיא אופיר ,עו"ד ,מפרק

ה.רי .ספר מנג'מנט בע"מ

חיים יפים  -ניהול ושירותים בע"מ

(ח"פ )51-222844-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר אבי וינרוט ,מרח'
ויצמן  ,14תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-165133-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.7.2012לאחר שמנהל
החברה הגיש ביום  ,16.7.2012תצהיר יכולת פירעון ,ולאחר
שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות
את אורי גלס ,ת"ז  ,7947328מרח' טולקובסקי  ,16תל–אביב-יפו,
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.

ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,
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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.

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

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

אורי גלס ,מפרק

יוני קפלן ,רו"ח ,מפרק

שירותי הנשיאים בע"מ

אהוד ברק בע"מ

(ח"פ )51-098520-3
(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  ,5.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אנג'ליקה כהן ,מרח'
בן צבי  ,10ת"ד  ,751טל'  ,08-3730020פקס'  ,08-3730023באר
שבע ,למפרקת החברה.

(ח"פ )51-332752-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוני קפלן ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7מגדל משה אביב ,רמת גן ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוני קפלן ,רו"ח ,מפרק

אנג'ליקה כהן ,עו"ד ,מפרקת

סביוני אביב בע"מ

סמרטקונקט בע"מ
(ח"פ )51-203562-7
(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  ,8.8.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נחום פרנקל ,מרח'
אוסישקין  ,13הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

(ח"פ )51-088126-1
(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  ,14.8.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל רוקח ,ת"ז
 ,021805577מרח' דרך החורש  ,4יהוד ,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.
דניאל רוקח ,מפרק

נחום פרנקל ,מפרק

אלומה ייעוץ אסטרטגי בע"מ
(ח"פ )51-335433-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוני קפלן ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7מגדל משה אביב ,רמת גן ,למפרק החברה.

6132

נוה סביון בניני תל אביב בע"מ
(ח"פ )51-027294-1
(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  ,14.8.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל רוקח ,ת"ז
 ,021805577מרח' דרך החורש  ,4יהוד ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,

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.

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

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

דניאל רוקח ,מפרק

אסף תומר ,עו"ד ,מפרק

מועדון סביון בע"מ

אם אס אי מולטיקון סוליושנס אינטרנשיונל ( )1995בע"מ

(ח"פ )51-062979-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.8.2012התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דניאל רוקח ,ת"ז
 ,021805577מרח' דרך החורש  ,4יהוד ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-221307-5
(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  ,14.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף תומר ,מדרך
מנחם בגין  ,48תל אביב  ,66180למפרק 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.

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.

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

דניאל רוקח ,מפרק

אסף תומר ,עו"ד ,מפרק

קולנוע דקל בע"מ

פיטנגו וי.סי פאנד ( IIIישראל) בע"מ

(ח"פ )51-049908-0
(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
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמנון מטלון ,ת"ז ,1357409
מרח' האוזנר  ,4תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-292437-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב ,מרח'
ויצמן  ,4תל 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.

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.

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

אמנון מטלון ,מפרק

אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

אס.סי.אייצ' ,סופטוור קונוורשין האוז בע"מ

שבילי עדי סעדיה בע"מ

(ח"פ )51-198386-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסף תומר ,מדרך
מנחם בגין  ,48תל אביב  ,66180למפרק החברה.

(ח"פ )51-223516-9
(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  ,15.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח ניר רויט ,מרח'
המתכת  ,2חדרה ,למפרק החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,
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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 המפרקת הנ"ל.

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

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

ניר רויט ,רו"ח ,מפרק

מיכל מיכלסון ,עו"ד ,מפרקת

אחד  -רעד תקשורת בע"מ

דנלי בע"מ

(ח"פ )51-423006-9
(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  ,16.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמי אלה ,ת"ז ,22039465
מרח' הברזל  ,1תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-022207-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ורד שפרן ,מרח' בן
גוריון  ,4נס ציונה ,ואת רו"ח דוד ימין ,מרח' בית הפועלים ,6
רחובות ,למפרקי 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.
עמי אלה ,מפרק

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

		

י.ד - .גלעד יעוץ לפיתוח ארגוני וניהול בע"מ

(ח"פ )51-237592-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יהושע גלעד ,מרח' נתן
אלתרמן  ,8/1גן יבנה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  45ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יהושע גלעד ,מפרק

ניר א.ד.י .בע"מ
(ח"פ )51-238078-3
(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  ,16.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל מיכלסון ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרקת החברה.
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דוד ימין ,רו"ח

ורד שפרן ,עו"ד

מפרקים

אל האופק מובילים בע"מ
(ח"פ )51-237681-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח הרצל לוי ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,36ראשון לציון ,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.
הרצל לוי ,רו"ח ,מפרק

דטה דומיין ישראל בע"מ
(ח"פ )51-405346-1
(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  ,19.8.2012התקבלה החלטה

ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,

לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון אפנשטיין ,ת"ז
 ,056547094מדרך אם המושבות  ,94פתח תקוה  ,49513למפרק
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.
דורון אפנשטיין ,מפרק

גולד מדיה בע"מ
(ח"פ )51-181513-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,19.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל מנשה ,משד'
רוטשילד  ,19תל 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.
גל מנשה ,עו"ד ,מפרק

 )1998( 1בע"מ ,ח"פ  ,51-265109-2עברו לשותף המוגבל
תעבורה אחזקות בע"מ ,ח"פ .51-256242-2
חי ברוך ,עו"ד

ארבל וייספילר קבלני בניין בע"מ
(ח"פ )51-312752-2
(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  ,20.10.2012בשעה  ,16.00במשרדי המפרק,
רח' זד"ל  ,1ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רובי רוקח ,רו"ח ,מפרק

בי אנד בי הוטלס בע"מ
(ח"פ )51-433489-5
(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  ,11.10.2012בשעה  ,10.00במשרד עו"ד שי הראל,
רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו"ד
בא כוח החברה

ח.ל הסעות מוניות בע"מ
(ח"פ )51-347646-5
(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  ,19.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רועי דניאל ,מרח'
הרצל  ,7נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

דיונון  2003בע"מ
(ח"פ )51-346862-9
(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  ,11.10.2012בשעה  ,10.00ברח' חיים לבנון,
בניין מיטשל ,חדר  ,119אוניברסיטת תל אביב ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רן שובל ,מפרק

רועי דניאל ,עו"ד ,מפרק

ת.ג.א תשתיות גליל מערבי
(ש"מ )55-020907-6
הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי מלוא זכויותיו
וחובותיו בשותפות של השותף המוגבל ,גמול אחזקות אנרגיה

ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,

כוחונובסקי שיווק בע"מ
(ח"פ )51-217627-2
(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  ,16.10.2012בשעה  ,10.00במשרד עו"ד שי הראל,
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רח' בן יהודה  ,242תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
			

שי הראל ,עו"ד

			

בא כוח החברה

ספורט קלאב י.ג.ל בע"מ
(ח"פ )51-322358-6
(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  ,1.11.2012בשעה  ,10.00במשרדי ד"ר י'
וינרוט ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' ויצמן  ,14מרכז ויצמן ,קומה
 ,16תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד ג'והן ,עו"ד ,מפרק

צ.י.מ .המזגנים בע"מ
(ח"פ )51-295811-7
(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 ,שתתכנס ביום  ,1.8.2012התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל צוקרן ,ת"ז ,69228419
מרח' רופין  ,31/3כפר סבא ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רחל צוקרמן ,מפרקת

מיסטר מסטיק בע"מ
(ח"פ )51-430828-7
(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  ,15.10.2012בשעה  ,16.00ברח' מגינים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי רואש ,מפרק

רהיטי אור–יה בע"מ
(ח"פ )51-359288-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.10.2012בשעה  ,12.00ברח' מגינים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי רואש ,מפרק

כוכב חדש  -יבוא ושווק מוצרים וצעצועים בע"מ
(ח"פ )51-351876-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.10.2012בשעה  ,14.00ברח' מגינים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי רואש ,מפרק

צ.י.מ .המזגנים בע"מ
(ח"פ )51-295811-7
(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  ,10.10.2012בשעה  ,16.00ברח' רופין ,31/3
כפר סבא ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רחל צוקרמן ,מפרקת

שי  -ג.מ.א השקעות ונכסים בע"מ
(ח"פ )51-308465-7
(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  ,16.10.2012בשעה  ,15.00ברח' מגינים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי רואש ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,

גן לי סוכנות שווק והפצה ( )92בע"מ

דרם בוי בע"מ

(ח"פ )51-172695-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-406260-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,17.10.2012בשעה  ,14.00ברח' מגינים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי רואש ,מפרק

מסד מתקני משחקים  2004בע"מ
(ח"פ )51-355662-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2011התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן צרפתי ואת
יעקב לוי ,למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקים הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,26.10.2012
בשעה  ,16.00אצל יועץ מס חיים ליבוביץ ,רח' כנפי נשרים ,7
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים ,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  ,17.10.2012בשעה  ,16.00ברח' מגינים ,56
		
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי רואש ,מפרק

תבונה נכונה  -יצור יבוא ושיווק עזרים לימודיים בע"מ
(ח"פ )51-327467-0
(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  ,18.10.2012בשעה  ,14.00ברח' מגינים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי רואש ,מפרק

פ.פ .חינוך ויצירה בע"מ
(ח"פ )51-287358-9
(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  ,18.10.2012בשעה  ,12.00ברח' מגינים ,56
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי רואש ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,

רונן צרפתי          יעקב לוי
מפרקים

שולחנות ערוכים בע"מ

(ח"פ )51-290394-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדי שפי ,מרח' פינסקר
 ,16/11תל אביב ,טל'  ,03-6916600למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,20.12.2012
בשעה  ,12.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדי שפי ,מפרק

חבה הוט קפה בע"מ
(ח"פ )51-349935-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.8.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרול חבה,
מרח' גד מכנס  ,26נתניה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,22.1.2013
בשעה  ,10.00במשרד עו"ד שי הראל ,רח' בן יהודה  ,242תל אביב,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
קרול חבה ,מפרק

אשלים דרים סאן בע"מ
(ח"פ )51-421467-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.7.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מתן בן–שאול,
מרח' אוסישקין  ,26ירושלים ,טל'  ,02-5635232למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,25.11.2012
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
מתן בן–שאול ,עו"ד ,מפרק

הדרך הקלה בע"מ
(ח"פ )51-349750-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.6.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעד חג'ג' ,ת"ז
 ,037398609משילה ,טל'  ,052-7203320למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,1.12.2012
בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,המרכז המסחרי (בתוך הקניונית),
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אלעד חג'ג' ,מפרק

זוננשיין ברדרס טכנולוגיות ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-279056-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.8.2012התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ד"ר אלעזר
זוננשיין ,מבניין  ,7Aפארק תעשייה ,ת"ד  ,3030עומר  ,84965טל'
 ,08-6466880למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.12.2012
בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אלעזר זוננשיין ,מפרק

מימון יצחק ובניו בע"מ
(ח"פ )51-347644-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי מימון ,מרח'
צלופחד  ,3/1אשקלון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,12.12.2012
במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שלומי מימון ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,

מפגש המנגל בע"מ
(ח"פ )51-411897-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד שמואל ,מרח' מבצע
הראל  ,27ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,12.12.2012בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דוד שמואל ,מפרק

אוראניה סלון יופי בע"מ
(ח"פ )51-469166-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,13.8.2012התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק
את החברה מרצון ולמנות את אורית לוי ,אצל עו"ד רונן פריד ,רח'
המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל'  ,08-9477080למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.12.2012
בשעה  ,12.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אורית לוי ,מפרקת

האישה מאושרת החיים מאושרים בע"מ
(ח"פ )51-457977-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,16.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יונתן לוריא ,אצל עו"ד
רונן פריד ,רח' המדע  ,1קומה  ,1רחובות ,טל'  ,08-9477080למפרק
החברה.

ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.12.2012
בשעה  ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יונתן לוריא ,מפרק

דליה ליפשיץ החזקות בע"מ
(ח"פ )51-323867-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון קטנה כהן,
ת"ד  ,14הילה  ,24953נייד  ,050-5286705למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.12.2012
בשעה  ,11.00במשרדי המפרקת ,בית מס'  ,21מצפה הילה ,24953
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שרון קטנה כהן ,עו"ד ,מפרקת

קיי .סי .אס .אר .אי .אס בע"מ
(ח"פ )51-393874-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון קטנה כהן,
ת"ד  ,14הילה  ,24953נייד  ,050-5286705למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.12.2012
בשעה  ,11.00במשרדי המפרקת ,בית מס'  ,21מצפה הילה ,24953
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שרון קטנה כהן ,עו"ד ,מפרקת
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החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,31.7.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא אבידן ,משד'
רוטשילד  ,33תל אביב  ,66883טל'  ,03-6289999למפרק החברה.

שמואל ליפשיץ החזקות בע"מ
(ח"פ )51-323868-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שרון קטנה כהן,
ת"ד  ,14הילה  ,24953נייד  ,050-5286705למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,16.12.2012
בשעה  ,11.00במשרדי המפרקת ,בית מס'  ,21מצפה הילה ,24953
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שרון קטנה כהן ,עו"ד ,מפרקת

שוני ייזום ובנייה בע"מ
(ח"פ )51-417599-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,12.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה אדלר ,מרח' גולדה
מאיר  ,13/76ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,19.12.2012
בשעה  ,10.00אצל עו"ד רובין שמואלביץ ,רח' מדינת היהודים ,85
הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
משה אדלר ,מפרק

סברס עתיד בע"מ
(ח"פ )51-327311-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,31.12.2012
בשעה  ,16.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
גיא אבידן ,עו"ד ,מפרק

קרוזו קיטשן בע"מ
(ח"פ )51-293053-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.8.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן אנגל ,מתלתן כתום
נאמנויות בע"מ ,רח' המסגר  ,1רעננה ,טל'  ,09-7461161למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.1.2013
בשעה  ,10.00במשרד אנגל בקשי ושות' רואי חשבון ,בכתובת
הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן אנגל ,מפרק

פי.אי.אס פרימיום איוונט סרוויס בע"מ
(ח"פ )51-427617-9
(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  ,2.10.2012בשעה  ,10.00במשרד עו"ד נעמי
אסיא ושות' ,רח' הברזל  ,32תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אושר בן עזרי ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6466י"א באלול התשע"ב29.8.2012 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

