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הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה מיום ד' באלול התשס"ו ( 28באוגוסט ,)2006
החליטה הממשלה לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19
לחוק ,משרות באגף לעדות דתיות במשרד הפנים לאנשי דת
מוסלמיים ובתנאי שקליטת עובדים למשרות כאמור ,תיעשה
בהתאם לכללי מכרז מיוחדים והמועמדים יעמדו לפני ועדת
בחינות פנימית דתית ולפני ועדת מכרזים בהרכבים מיוחדים.
ט' באלול התשע"ד ( 4בספטמבר )2014
(חמ )3-274
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה מיום כ"ה בתמוז התשע"ב ( 15ביולי ,)2012
החליטה הממשלה לפטור מחובת המכרז הקבועה בסעיף 19
לחוק משרות של אנשי דת דרוזיים באגף לעדות דתיות במשרד
הפנים ובתנאי שקליטת עובדים למשרות כאמור ,תיעשה
בהתאם לכללי מכרז מיוחדים והמועמדים יעמדו לפני ועדת
בחינות פנימית דתית ולפני ועדת מכרזים בהרכבים מיוחדים
במשרד הפנים.
ט' באלול התשע"ד ( 4בספטמבר )2014
(חמ )3-274
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

התש"ס ( 14בספטמבר  )1999ומס'  2541מיום כ"ג בתשרי
התשס"ג ( 29בספטמבר .)2002
כ"ד באב התשע"ד ( 20באוגוסט )2014
(חמ )3-274
אביחי מנדלבליט
מזכיר הממשלה

מינוי קאדי לכהונה בפועל
לפי חוק הקאדים ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א(ב) לחוק הקאדים,
התשכ"א ,11961-ובהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים
והקאדי ,אני מאריכה 2את מינויו של הקאדי איאד זחאלקה,
לכהונה בפועל בבית הדין השרעי לערעורים נוסף על כהונתו
בבית הדין השרעי בירושלים.
תוקף המינוי לארבעה חודשים.
ג' באלול התשע"ד ( 28באוגוסט )2014
(חמ -3-260ה)1
1
2

מינוי קאדי לכהונה בפועל
לפי חוק הקאדים ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 5א(ב) לחוק הקאדים,
התשכ"א ,11961-ובהסכמת נשיא בית הדין השרעי לערעורים
והקאדי ,אני מאריכה 2את מינויו של הקאדי האשם סועד,
לכהונה בפועל בבית הדין השרעי לערעורים נוסף על כהונתו
בבית הדין השרעי בחיפה.
תוקף המינוי לארבעה חודשים.
ג' באלול התשע"ד ( 28באוגוסט )2014
(חמ -3-260ה)1

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-החליטה הממשלה לפטור ממכרז
את משרת מנכ"ל רשות מרכזים רפואיים ממשלתיים (להלן -
מנכ"ל הרשות).
הליך מינוי מנכ"ל הרשות הראשון יהיה בהליך המקובל
למינוי מנכ"ל של משרד ממשלתי ,ואף הליך הפסקת כהונתו
יהיה כשל מנכ"ל ממשלתי .כתנאי לפטור ממכרז למשרה,
כישוריו של המועמד והתאמתו למשרה ייבדקו על ידי ועדת
המינויים בראשות נציב שירות המדינה ,בהתאם להחלטת
הממשלה מס'  345מיום ד' בתשרי התש"ס ( 14בספטמבר .)1999
מינוי המנהלים הבאים למשרת מנכ"ל הרשות יהיה
באמצעות ועדה ציבורית לאיתור מועמדים ,שעקרונות
פעולתה נקבעו בהחלטות הממשלה מס'  345מיום ד' בתשרי
1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86
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ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;118התשס"ב ,עמ' .505
י"פ התשע"ד ,עמ' .6286

1
2

ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;118התשס"ב ,עמ' .505
י"פ התשע"ד ,עמ' .6287

מינוי שופטת לכהונה בפועל
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-ובהתייעצות עם שר הכלכלה ובהסכמת נשיא
בית הדין הארצי לעבודה ,אני ממנה בזה את נטע רות ,שופטת
של בית הדין האזורי לעבודה ,בהסכמתה ,לכהונה בפועל
כשופטת בית הדין הארצי לעבודה ,מיום ו' באלול התשע"ד (1
בספטמבר  )2014עד יום ט"ז באלול התשע"ה ( 31באוגוסט .)2015
ל' באב התשע"ד ( 26באוגוסט )2014
(חמ -3-1563ה)1
1

ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשע"ב ,עמ' .303

ילקוט הפרסומים  ,6888ו' בתשרי התשע"ה30.9.2014 ,

מינוי יושבת ראש לוועדת משמעת

הודעה בדבר מועד ישיבת ועדת הרישיונות

לפי חוק המתווכים במקרקעין ,התשנ"ו1996-

לפי חוק הנוטריונים ,התשל"ו1976-

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14ב לחוק המתווכים במקרקעין,
התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,אני ממנה את עורכת הדין יערה
כספי שושני ,ליושבת ראש ועדת המשמעת שלפי החוק.

בהתאם לתקנה (30ב) לתקנות הנוטריונים ,התשל"ז,11996-
ניתנת בזה הודעה ,כי ועדת הרישיונות לפי חוק הנוטריונים,
התשל"ו ,21976-תתכנס ביום ב' ,כ"ח בטבת התשע"ה ( 19בינואר
 ,)2015בשעה .9.00

מינויו של עורך הדין יאיר חסדיאל 2ליושב ראש ועדת
המשמעת האמורה  -בטל.

הוועדה תתכנס במשרדי מחלקת רישוי נוטריונים ,רח' כנפי
נשרים  ,15בניין "התאומים" ,קומה  ,2גבעת שאול ,ירושלים .91343

כ"ט באב התשע"ד ( 25באוגוסט )2014
(חמ )3-2758

בקשות חדשות והשלמת מסמכים לא יתקבלו יאוחר מיום
כ"ג בכסלו התשע"ה ( 15בדצמבר .)2014

תוקף המינוי לארבע שנים.

1
2

ציפי לבני
שרת המשפטים
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;70התשע"ב ,עמ' .654
י"פ התשע"ד ,עמ' .470

הודעה על מינוי חברה לוועדה המייעצת
לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א1981-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק הפיקוח על
שירותים פיננסיים (ביטוח) ,התשמ"א ,11981-מיניתי מיום כ"ד
בתמוז התשע"ד ( 22ביולי  )2014את רות פלאטו-שנער ,לחברה
בוועדת המייעצת.
מינויה של אורלי שדה (בן-עמי) - 2בטל.

יאיר לפיד
שר האוצר
2

ס"ח התשמ"א ,עמ' .208
י"פ התשע"ב ,עמ' .810

הודעה על אישור תכנית ניקוז
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי"ח1957-
בהתאם להוראות סעיף  24לחוק הניקוז וההגנה מפני
שיטפונות ,התשי"ח( 11957-להלן  -חוק הניקוז) ,אני מודיע ,כי
בתוקף סמכותי לפי סעיף (21ב) לחוק הניקוז ולאחר התייעצות
במועצה הארצית לענייני ניקוז ,אישרתי את תכנית הניקוז
"הסדרת תעלת ניקוז במורד שמורת טבע עין מלקוח" של רשות
ניקוז ירדן דרומי 2שהודעה בדבר הנחתה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,6655התשע"ג ,עמ'  ,7922מיום כ"ז באלול התשע"ג
( 2בספטמבר .)2013
עותקים מתכנית הניקוז המאושרת הונחו במשרדי רשות
הניקוז ובמשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות
הניקוז.
ט' באלול התשע"ד ( 4בספטמבר )2014
(חמ -3-71ה)2
יאיר שמיר
שר החקלאות ופיתוח הכפר
1
2

כ' באלול התשע"ד ( 15בספטמבר )2014
(חמ -3-303ה)2
אמי פלמור
המנהלת הכללית של משרד המשפטים
יושבת ראש ועדת הרישיונות
 1ק"ת התשל"ז ,עמ' .1724
 2ס"ח התשל"ו ,עמ' .196

הודעה לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז המרכז

א' באב התשע"ד ( 28ביולי )2014
(חמ -3-1184ה)1
1

המוסר מסמכים לאחר מועד זה ייאלץ להמתין למועד
הישיבה הבאה.

ס"ח התשי"ח ,עמ' .4
ק"ת התשנ"ז ,עמ' .111

ילקוט הפרסומים  ,6888ו' בתשרי התשע"ה30.9.2014 ,

מרחב תכנון מקומי גבעת שמואל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
מס' 427-0139089
שם התכנית :גש/מק ,3154/המשולש הדרומי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מפורטת מס'
 ,427-0139089כפיפות לתכנית ממ.3154/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל; גבולות
התכנית :מצפון  -מתחמי מגורים ,מדרום  -כביש מכבית
מס'  ,471ממזרח  -דרך רבין ,ממערב  -דרך המכינה  -גוש
 ,6369חלקות ,185 ,182 ,181 ,109-80 ,74-67 ,58-25 ,21 ,14 ,12
 195 ,194 ,189-187בשלמותן ,ח"ח .59 ,24 ,20 ,9
מטרות התכנית :איחוד וחלוקה בלא הסכמת הבעלים;
ב) שינוי בינוי; ג) חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית
בלא שינוי בסך כל השטח המותר; ד) שינוי קווי בניין.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.5.2013ובילקוט הפרסומים  ,6608התשע"ג ,עמ' .5132
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל ,רח' גוש עציון  ,11טל' -7266847
 ,03ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז,
רח' הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל מעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יוסי ברודני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה גבעת שמואל
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 38043-05-14

בבית משפט המחוזי בירושלים
פר"ק 18288-09-14

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

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

ובעניין פירוק חברת קיסקול מרכזי אנגלית בע"מ ,ח"פ
,51-384460-5

ובעניין פירוק עמותת צהר  -עם אחד בלב אחד ,ע"ר
.58-027321-7

והמבקשת :מירב דיאמנט פינטו ,ע"י ב"כ עו"ד אביתר קנולר
ו/או יריב שי ישינובסקי ו/או עו"ד דורית קרני ,מרח' לינקולן ,20
תל אביב .6713412

המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  7.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 11.12.2014בשעה .10.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  21.5.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.10.2014בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה ,עד השעה .12.00

העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.

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

מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים
בבית המשפט המחוזי בירושלים

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 23773-09-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת שלטי ישראל יצחק בע"מ ,ח"פ
,51-450775-5
והמבקשת :ציפורה שטרק ,ע"י ב"כ עו"ד ישראל גור ,מרח'
כנפי נשרים  ,24כניסה ב' ,ירושלים ,טל'  ,02-5021440פקס'
.02-5731011
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  9.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.12.2014בשעה .11.00
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 .4.12.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ישראל גור ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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דורית קרני ,עו"ד
באת כוח המבקשת

פר"ק 31012-09-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מידף שירותי קייטרינג וארוח בע"מ,
ח"פ ,51-126621-5
והמבקשים :רון נועם ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד רמי קוגן ,מרח'
ברקוביץ'  ,4תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.1.2015בשעה .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 משבעה ימי
עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה ,עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רמי קוגן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6888ו' בתשרי התשע"ה30.9.2014 ,

בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק *25184-02-14

פר"ק 8697-08-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת שימחת אור ירח בע"מ ,ח"פ
,51-355552-4

ובעניין פירוק חברת יצהר סחר עץ בע"מ ,ח"פ
.51-405089-7

והמבקש :סרגיי פיכטין ,ע"י ב"כ עו"ד יעקב ח'לול ,מרח'
טבריה  ,8חיפה.

והמבקש :עו"ד ערן קאופמן ,המפרק הזמני ,מקאופמן
ושות' ,משרד עורכי דין ,ע"י ב"כ עו"ד ערן קאופמן ו/או ענבר
פטר-קאופמן ו/או איתן קאופמן ו/או אילה מאיר ,שד' שאול
המלך  ,39תל אביב  ,64928טל'  ,03-6098040פקס' .03-6098050

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.8.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.10.2014בשעה .11.00
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
.5.10.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעקב ח'לול ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.2.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,28.10.2014בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .30.9.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ערן קאופמן ,עו"ד
מפרק זמני
* הערה :הודעה זו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6860התשע"ד,
עמ'  ,7658ומתפרסמת בשנית בשל טעות דפוס בשם החברה
המתפרקת.

פר"ק 39314-09-14
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק עמותת אלפסל.

בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 8722-06-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

המבקשים :מוחמד עואד ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ח' פייסל,
מת"ד  ,361טמרה .30811
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  16.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.11.2014בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ח' פייסל ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6888ו' בתשרי התשע"ה30.9.2014 ,

ובעניין פירוק חברת מ .ניקול סחר בע"מ ,ח"פ .51-459676-6
והמבקשת :אנז'ליקה ליוטרובניק ,ע"י ב"כ עו"ד סלבה
עונג ,מרח' הרצל  ,45רמלה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.6.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,21.10.2014בשעה .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 למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 17.00
ביום .7.10.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
סלבה עונג ,עו"ד
בא כוח המבקשת
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בבית המשפט המחוזי מרכז

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 51060-06-14

פר"ק 3667-09-14

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

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

ובעניין פירוק חברת א.א .סי תקשורת בע"מ ,ח"פ .51-362629-1

ובעניין פירוק חברת בים נטוורקס בע"מ ,ח"פ ,51-386337-3

והמבקשים :אלכסנדר ירושבסקי ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד
ויקטוריה קרן ,מרח' בן יהודה  ,13ירושלים.

והמבקשים :אביגדור ברלין ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד רמי קוגן,
מרח' ברקוביץ'  ,4תל אביב .64238

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.6.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.11.2014בשעה .8.30

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  1.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,9.11.2014בשעה .9.00

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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 .4.11.2014

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

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

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

ויקטוריה קרן ,עו"ד
באת כוח המבקשים

רמי קוגן ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק *4354-08-14
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה זכות הקיום ,ע"ר .58-040774-0
המבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
השלושה  ,2תל אביב.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.8.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 25.11.2014בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה.
העתק מבקשת הפירוק יימסר תמורת תשלום אגרת צילום.
			
		
			

מירית כנרי ,עו"ד
מנהלת מחלקת אכיפה ובקרה
רשות התאגידים

* הערה :הודעה זו פורסמה בילקוט הפרסומים  ,6881התשע"ד,
עמ'  ,8202ומתפרסמת בשנית בשל טעות דפוס בשם העמותה
המתפרקת.
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 27467-09-14
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יה-לי הנדסה וצמה בע"מ ,ח"פ
 ,51-439667-0מרח' משעול שמשון  ,9קרית גת .82068
והמבקשים :רונית עמיר ,מרח' יפתח הגלעדי  ,3/12קרית
גת ואח' ,כולם ע"י ב"כ עו"ד עזרא יצחק ,מרח' האודם  ,5פתח
תקוה  ,49751טל'  ,03-9221895פקס' .03-9214192
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.9.2014הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,9.12.2014בשעה .11.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .2.9.2014
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עזרא יצחק ,עו"ד
בא כוח המבקשים

ילקוט הפרסומים  ,6888ו' בתשרי התשע"ה30.9.2014 ,

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
בית חולים קרית בנימין בע"מ
(ח"פ )51-050117-4

הנ"ל תתכנס ביום  ,17.11.2014בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח'
הנוטר  ,5קרית חיים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונן בן חמו ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ג'מיני תכשיטים בע"מ

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  ,13.8.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה אלרם ,מרח' קרן
היסוד  ,36ירושלים ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-360118-7

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.

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.11.2014בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' גלעד
9ד ,פרדס חנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן רובין ,עו"ד ,מפרק

יהודה אלרם ,עו"ד ,מפרק

בית חולים קרית בנימין בע"מ
(ח"פ )51-050117-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,2.11.2014בשעה  ,13.00אצל המפרק ,רח' קרן
היסוד  ,36ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גלריית פורמן בע"מ
(ח"פ )51-368269-0
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.11.2014בשעה  ,17.00אצל עו"ד איתן רובין ,רח'
גלעד 9ד ,פרדס חנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן רובין ,עו"ד ,מפרק

יהודה אלרם ,עו"ד ,מפרק

קונקט  -לידרים סוכנות לביטוח ( )2011בע"מ
(ח"פ )51-470425-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,11.11.2014בשעה  ,10.00במענה הרשום של
החברה ,רח' ז'בוטינסקי  ,7מגדל אביב משה ,קומה  ,22רמת גן,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
רונן משה זילכה ,מפרק

סטלנט גלובל בע"מ
(ח"פ )51-301928-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים  ,6888ו' בתשרי התשע"ה30.9.2014 ,

קלגוד בע"מ
(ח"פ )51-267154-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.9.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אביגדור קלגסבלד ,אצל מטרי ,מאירי ושות' ,משרד עורכי דין,
רח' מנחם בגין  ,7רמת גן ,טל'  ,03-6109000למפרק 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 ,20.12.2014
בשעה  ,12.00בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביגדור קלגסבלד ,מפרק
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ש.פ.י שירותי רפואה בע"מ

מרום ספיר נכסים בע"מ

(ח"פ )51-312917-1

(ח"פ )51-390188-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.11.2014בשעה  ,18.00אצל המפרקת ,רח' אביגיל
 ,10חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

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  ,15.9.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מנחם גורמן ,מרח' דרך
מנחם בגין  ,23תל אביב ,למפרק החברה.

פנינה שרצקי ,עו"ד ,מפרקת

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.

מנדרין גרנד קניון בע"מ
(ח"פ )51-357327-9

מנחם גורמן ,עו"ד ,מפרק

(בפירוק מרצון)

אקווריוס ג'ים בע"מ

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  ,1.12.2014בשעה  ,10.00אצל המפרק ,שד'
הנשיא  ,129חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אסף כץ ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה 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  ,24.7.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יגאל סבג ,מרח'
יעב"ץ  ,33תל 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.

אייקרדוס בע"מ
(ח"פ )51-431531-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.9.2014התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורי
שקד 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 ,12.1.2015
בשעה  ,11.00אצל עו"ד ששון שמש ,רח' המלאכה  ,43ת"ד ,8390
נתניה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי שקד ,מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יגאל סבג ,עו"ד ,מפרק
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