רשומות

ילקוט הפרסומים
י"ז באלול התשע"ה

7108
עמוד

קביעת אזור השיפוט של בית הדין לעררים בבאר שבע
לפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב8556 ..................1952-
הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם לפי
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים
מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם) 8556 .................

 1בספטמבר 2015
עמוד

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות הבלו על דלק 8556 ..
בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט8556 ............................
הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות8556 ............................
הודעות מאת הציבור 8557 ..................................................................

קביעת אזור השיפוט של בית הדין לעררים בבאר
שבע שלפי חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב1952-
לפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ד) לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב ,11992-אני קובעת כי אזור השיפוט של בית הדין
לעררים בבאר שבע שהוקם לפי סעיף 13כג לחוק הכניסה
לישראל ,התשי"ב ,21952-הוא אזור שיפוטו של בית המשפט
המחוזי במחוז באר שבע.
ט"ז באלול התשע"ה ( 31באוגוסט )2015
(חמ )3-4117
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשע"א ,עמ' .1068

.

( )2למפעיל אתר אחסון ,לרבות יצרן שמפעיל אתר כאמור -
(א) אם לא ניתן רישיון לאותו מפעיל בשנה הקודמת
  55,769שקלים חדשים בעד כל אתר;(ב) אם ניתן רישיון לאותו מפעיל בשנה הקודמת -
 6,975שקלים חדשים בעד כל אתר".
ט' באלול התשע"ה ( 24באוגוסט )2015
(חמ -3-1464ה)1
משה אשר
מנהל רשות המסים בישראל

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פש"ר 37673-06-15
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

הודעה על עדכון מיוחד של מחירון תכשירי מרשם
לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים
לתכשירים שהם תכשירי מרשם) ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3ג) ו–(ד) לצו פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי
מרשם) ,התשס"א ,12001-אני מודיע כי עקב שינוי בממוצע
שערי החליפין מיום ט' בכסלו התשע"ה ( 1בדצמבר )2014
(להלן  -מועד העדכון) עד יום י"א באייר התשע"ה ( 30באפריל
 )2015בשיעור העולה על שלושה אחוזים לעומת ממוצע
שער החליפין במועד העדכון ,יעודכנו המחירים המרביים
של תכשירי מרשם ביום כ"ח בסיוון התשע"ה ( 15ביוני ,)2015
עדכון מיוחד בשיעור של .-5.37%
ט' בסיוון התשע"ה ( 27במאי )2015
(חמ -3-2722ה)4

1

יאיר אסרף
המפקח על המחירים
משרד הבריאות
ק"ת התשס"א ,עמ'  ;412התשע"א ,עמ'  ;1295התשע"ד ,עמ' ;68
התשע"ה ,עמ' .1880

ובעניין פירוק חברת ביטן את עטאר מוצרי חשמל בע"מ,
ח"פ 51-207507-8
והמבקשים :ליאוניד רובנוביץ' ,חנן כהן ויצחק בן יוסף ,ע"י
ב"כ עו"ד יעקב גרסון ,מרח' שח"ל  ,48ירושלים.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.6.2015הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,24.9.2015בשעה .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 20.9.2015
בשעה .18.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יעקב גרסון ,עו"ד
בא כוח המבקשים

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי תקנות הבלו על דלק ,התש"ך1960-

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות

אני מודיע בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א לתקנות הבלו
על דלק ,התש"ך( 11960-להלן  -התקנות) ,כי עקב שינוי המדד
שפורסם בחודש אוגוסט  2015לעומת המדד שפורסם בחודש
אוגוסט  ,2014התעדכנו הסכומים שבתקנה  3לתקנות ביום י"ז
באלול התשע"ה ( 1בספטמבר  ,)2015ולפיכך נוסח תקנה (3א)
לתקנות הוא כמפורט להלן:

צו פירוק לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות,
מינוי מפרק והודעה לנושים

"( .3א) האגרה השנתית לרישיון לפי סעיף  16לחוק ולאישור
לפי סעיף  16לחוק היא כמפורט להלן:
( )1ליצרן שאינו מפעיל אתר אחסון -
(א) אם לא ניתן רישיון לאותו יצרן בשנה הקודמת
  55,769שקלים חדשים;(ב) אם ניתן רישיון לאותו יצרן בשנה הקודמת -
 3,335שקלים חדשים;
1

ק"ת התש"ך ,עמ'  ;618התשע"ד ,עמ'  ;997י"פ התשע"ה ,עמ'
.192
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בתוקף סמכותי לפי סעיף  46לפקודת האגודות השיתופיות,
אני מצווה בזה על פירוק האגודה:
שם האגודה :נחלת ישראל רמה  -אגודה שיתופית בע"מ.
מס' האגודה.57-002468-7 :
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את הכונס הרשמי ,רח' כנפי
נשרים  ,15ירושלים .95464
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות (פירוק),
התשמ"ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי המען הנ"ל.

ילקוט הפרסומים  ,7108י"ז באלול התשע"ה1.9.2015 ,

בהתאם לסעיפים  )2(46ו– 51לפקודה ,רשאי חבר אגודה
שיתופית או צד שנפגע ממתן צו זה לערער עליו לפני שר
הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.8.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן גרוס ,מרח'
אבא הלל סילבר  ,14רמת גן  ,52506למפרק החברה.

ח' באלול התשע"ה ( 23באוגוסט )2015

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

אלה אלון
סגנית רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה
מאור עשור ניהול וייזום בע"מ

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

הייטק דרכים בע"מ

(ח"פ )51-432710-5

(ח"פ )51-398155-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,14.4.2015התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אסתר פז יוספוב ,מרח' סחרוב  ,19ראשון לציון ,למפרקת 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 ,6.10.2015
בשעה  ,10.00אצל 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.
אסתר פז יוספוב ,עו"ד ,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  ,18.8.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שרון לביא ,מרח'
משה חובב  ,9/2ירושלים ,טל'  ,054-3169167למפרקת 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.
שרון לביא ,מפרקת

הסמוראי האחרון בע"מ
(ח"פ )51-405738-9
(בפירוק מרצון)

מגה טרייד ט.ס.ב בע"מ

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(ח"פ )51-499603-2

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  ,18.8.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צרניס רפאיל ,מרח'
דב הוז  ,29דירה  ,4כפר סבא ,למפרק החברה.

(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  ,16.8.2015התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעמת שלום ,מרח'
פיארברג  ,16תל 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.
נעמת שלום ,מפרק

מטהקפה (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-359138-8
(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

ילקוט הפרסומים  ,7108י"ז באלול התשע"ה1.9.2015 ,

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.
צרניס רפאיל ,מפרק

עבד קרמיקה סמר  1997בע"מ
(ח"פ )51-249186-1
(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  ,18.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את הנא עבד ,ת"ד  ,20כפר
ירכא  ,24967למפרק החברה.
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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.

החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
ארתור קליימן ,מרח' ההסתדרות  ,25הרצליה ,למפרק החברה.

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

ארתור קליימן ,מפרק

הנא עבד ,מפרק

איקום אקספרט טכנולוגיות ידע למסחר אלקטרוני
 2010בע"מ
(ח"פ )51-443524-7
(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 ,שהתכנסה ביום  ,24.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מירית מנור ,מרח' רמז ,30
רמת השרון ,טל'  ,054-7737605למפרקת 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.
מירית מנור ,מפרקת

(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  ,23.8.2015התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שאול שמאי ,מרח' עוזיאל ,126
רמת גן ,טל'  ,050-6308000 ,03-5717419למפרק 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.
שאול שמאי ,מפרק

הפי מרפאות שיניים לבריאות הפה ת"א בע"מ
(ח"פ )51-393891-0
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