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הודעה על התפטרות ראש הממשלה
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף )10ב() (4לחוק הממשלה,
התשס"א) 12001-להלן  -החוק( ,כי בהתאם לסעיף  19לחוק–
יסוד :הממשלה ,2הגיש ראש הממשלה ,אהוד אולמרט ,3לנשיא
המדינה ביום כ"א באלול התשס"ח ) 21בספטמבר  ,(2008כתב
התפטרות מתפקידו כראש הממשלה וזאת לאחר שהודיע
לממשלה עוד באותו יום על כוונתו לעשות כך.
הודעה על התפטרות ראש הממשלה נמסרה לכנסת,
בהתאם לחוק.
כ"ג באלול התשס"ח ) 23בספטמבר (2008
)חמ (3—3281
עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה

__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 3י"פ התשס"ו ,עמ' .3344

הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת
שופטים( ,התשמ"ד1984-
לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים( ,התשמ"ד ,11984-מתפרסמים בזה שמות
המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:
לבית המשפט העליון
השופט עודד מודריק
לבתי המשפט המחוזיים תל אביב ) (1והמרכז )(3
השופט איתן אורנשטיין

השופט שמואל לנדמן

השופטת הדסה אסיף

השופטת ורדה פלאוט

עו"ד שמואל בורנשטיין

השופט אברהם קסירר

השופט צבי אורי דותן

עו"ד רחל תורן

השופטת חיותה כוחן

השופט רמי אמיר

השופט חנוך פדר

השופטת זהבה בוסתן

השופטת דורית קוברסקי

השופטת ליאורה ברודי

השופט ציון קאפח

השופט יצחק יצחק

השופטת שושנה אלמגור

השופט שאול מנהיים

השופט דניאל בארי

השופט מרדכי פלד

השופט אליהו בכר

השופטת גיליה רביד

השופטת זיוה הרמן-הדסי

השופט אהרן מקובר

השופטת רונית פינצ'וק אלט

השופטת ריבה ניב

השופט יעקב שינמן

עו"ד עופר גרוסקופף

השופטת נאורה בכור

השופטת נעה גרוסמן

השופט ירון לוי

השופט אברהם טננבוים

__________
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2870התשנ"ד ,עמ'  ,218התשנ"ז ,עמ' .342
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לבתי המשפט המחוזיים תל אביב ) (1והמרכז )(3
השופט אביטל חן
לבית המשפט המחוזי נצרת )(1
השופט יוסף בן–חמו
השופט דני צרפתי
השופטת לילי יונג–גופר
השופט ירון לוי

השופט הצבאי )בדימוס(
מרדכי לוי

השופטת אתי בוהדנה ואקנין
השופט עאטף עיילבוני
השופט שכיב סרחאן
השופט חנן אפרתי

לבית המשפט המחוזי באר שבע )(1
השופטת טלי חיימוביץ
השופטת דרורה בית–אור
השופט יעקב שפסר
השופט נסר אבו–טהה
השופט דב מגד
השופט דורון חסדאי
השופטת נחמה נצר
השופט אברהם טננבוים
השופטת יעל רז-לוי
השופט ירון לוי
השופט חנן אפרתי
השופט הצבאי )בדימוס(
מרדכי לוי
לבתי משפט השלום )ענייני משפחה( מחוז הצפון )(2
עו"ד אורנה אליגון דר
הרשמת ג'מילה ג'בארין
עו"ד עידית קרונברגר-רחין
לבתי משפט השלום מחוז הדרום )(2
עו"ד רנה הירש )בסקר(
עו"ד פנינה בן–יוסף
עו"ד טלי וייצנר-אלאור
הרשמת אילת ג'רבי
עו"ד אסתר וינדר
עו"ד אלון אלטמן
עו"ד שמעון לייבו
עו"ד נגה שמואלי-מאייר
עו"ד רות מזרחי
עו"ד חגי לרון
עו"ד אבישי זבולון
הרשמת אורית בת אל חדד
הרשמת מירה דהן
עו"ד אריאל ברגנר
ז' בתשרי התשס"ט ) 6באוקטובר (2008
)חמ (3—1803
דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי זמני של מנהל ענייני חשמל
לפי חוק החשמל ,התשי"ד1954-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  3לחוק החשמל ,התשי"ד-
 ,21954אני ממנה את עובד משרד התשתיות הלאומיות ,לב
שניידר ,ת"ז  ,314305251למנהל ענייני החשמל עד יום ד' בטבת
התשס"ט ) 31בדצמבר .(2008
כ"ח באלול התשס"ח ) 28בספטמבר (2008
)חמ (3—182
בנימין )פואד( בן אליעזר
שר התשתיות הלאומיות

__________
 1י"פ התשל"ד ,עמ'  ;1297התשל"ז ,עמ'  ;1776התשנ"ו ,עמ'
.4522
 2ס"ח התשי"ד ,עמ' .190

ילקוט הפרסומים  ,5855ז' בתשרי התשס"ט6.10.2008 ,

מינוי נציג שר הבריאות ברשות לבינוי ופינוי
של אזורי שיקום

מינוי נציגות וממלאי מקום נציגות שר הבינוי והשיכון
בוועדה מיוחדת לתכנון ולבניה  -קציר חריש
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום ,התשכ"ה1965-

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  34ו–48א לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,11965-אני ממנה את סופיה אלדור ,ת"ז ,064685803
בעלת הכשרה מקצועית בענייני שיכון ובניה ,לנציגתי ,בוועדה
המיוחדת לתכנון ולבניה קציר חריש ,ואת אילן טייכמן ,ת"ז
 ,058508458ונחום פלד ,ת"ז  ,003159837לממלאי מקומה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א() (5לחוק בינוי ופינוי של
אזורי שיקום ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את דוד ויינברג ,ת"ז
 ,57504607להיות נציגי ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום.
כ"ט בניסן התשס"ח ) 4במאי (2008
)חמ (3—3745
יעקב בן יזרי
שר הבריאות

כן אני ממנה את שלומית מור ,ת"ז  ,070091541לנציגתי
בוועדה המיוחדת לתכנון ולבניה קציר חריש ,ואת סליה יונג ,ת"ז
 ,15148257ומשה רובינשטיין ,ת"ז  ,030127187לממלאי מקומה.
כ"ג באלול התשס"ח ) 23בספטמבר (2008

מינוי נציג שר החינוך ברשות לבינוי ופינוי
של אזורי שיקום

)חמ (3—7
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

זאב בוים
שר הבינוי והשיכון

מינוי יושבת ראש הרשות לבינוי ופינוי של אזורי
שיקום ונציגי שר הבינוי והשיכון
לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א() (2) ,(1ו–) (10לחוק בינוי
ופינוי של אזורי שיקום ,התשכ"ה) 11965-להלן  -החוק( ,אני
ממנה את המפורטים להלן לחברי הרשות לבינוי ולפינוי של
אזורי שיקום:
) (1סופיה אלדור ,ת"ז  - 064685803יושבת ראש;

לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א() (6לחוק בינוי ופינוי של אזורי
שיקום ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את אלברט מרציאנו ,ת"ז
 ,820357להיות נציגי ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום.
ט' באלול התשס"ח ) 9בספטמבר (2008
)חמ (3—3745
יולי תמיר
שרת החינוך

מינוי נציג ראש עיריית ירושלים ברשות לבינוי ופינוי
של אזורי שיקום

) (2שבתאי שגב ,ת"ז  - 0252387נציגי לפי סעיף )6א() (2לחוק;

לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום ,התשכ"ה1965-

) (3קרלוס דרינברג ,ת"ז  - 13810049מומחה לענייני שיכון
ותכנון.
כ"ה באלול התשס"ח ) 25ביולי (2008
)חמ (3—3745
זאב בוים
שר הבינוי והשיכון
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .279

בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א() (12לחוק בינוי ופינוי של
אזורי שיקום ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את שלמה מליק,
ת"ז  ,55131882להיות נציגי ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום.
כ"ט בניסן התשס"ח ) 4במאי (2008
)חמ (3—3745
אורי לופוליאנסקי
ראש עיריית ירושלים

מינוי נציג שר הפנים ברשות לבינוי ופינוי של
אזורי שיקום

מינוי נציג ראש עיריית חיפה ברשות לבינוי ופינוי
של אזורי שיקום

לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א() (8לחוק בינוי ופינוי של
אזורי שיקום ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את אלון אלרט,
ת"ז  ,031421035להיות נציגי ברשות לבינוי ופינוי של אזורי
שיקום.
א' באייר התשס"ח ) 6במאי (2008
)חמ (3—3745
מאיר שטרית
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .279

לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א() (12לחוק בינוי ופינוי של
אזורי שיקום ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את ורדה ליבמן ,ת"ז
 ,065649386להיות נציגתי ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום.
ב' באייר התשס"ח ) 7במאי (2008
)חמ (3—3745
יונה יהב
ראש עיריית חיפה
__________
1
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מינוי נציג עמידר ברשות לבינוי ופינוי של אזורי שיקום
לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6א() (15לחוק בינוי ופינוי של
אזורי שיקום ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את לאה שטיינברג,
ת"ז  ,64430937להיות נציגת עמידר ברשות לבינוי ופינוי של
אזורי שיקום.
כ"ה בניסן התשס"ח ) 30באפריל (2008
)חמ (3—3745
יעקב ברוש
מנכ"ל "עמידר" החברה
לשיכון עולים בע"מ
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .279

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
שבי שיווק קפואים בע"מ
)ח"פ (51-305207-6
)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  ,1.9.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק שבי ,מרח' שמוטקין
 ,50ראשון 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.
יצחק שבי ,מפרק

ד.ר.ע.ם .בע"מ
)ח"פ (51-326903-5
)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  ,3.9.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור מעייני ,ממושב כפר
ביל"ו ,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.
דרור מעייני ,מפרק

אינספייר יהלומים בע"מ
)ח"פ (51-399016-8
)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
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המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.9.2008התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון דואק ,ת"ז
 ,051894558מרח' תובל  ,23רמת גן ,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.
אהרון דואק ,מפרק

דוויד )כימיקלים( בע"מ
)ח"פ (51-089436-3
)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  ,17.9.2008התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה ליפשיץ ,משד'
המגינים  ,64חיפה ,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.
משה ליפשיץ ,עו"ד ,מפרק

תמורה שמאות וייעוץ בע"מ
)ח"פ (51-350242-7
)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  ,4.9.2008התקבלה החלטה לפרק
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהרן צאל ,ת"ז ,049807316
מרח' מנחם בגין  ,23תל אביב  ,661821למפרק 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.
אהרן צאל ,עו"ד ,מפרק

הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
שמות החברות :תעשיות רוגוזין בע"מ )בפירוק( ,מס' חברה
 ,52-002940-6שד' רוטשילד  ,45תל אביב )תיק פש"ר
 ;(1630/06רוגוזין פיתוח ואחזקות בע"מ )בפירוק( ,מס' חברה
 ,51-226835-0שד' רוטשילד  ,45תל אביב )תיק פש"ר .(1120/06
הנאמן :עו"ד פנחס רובין ,שד' רוטשילד  ,45תל אביב.
אחוז הדיבידנד 27,000,000 - 25.6% :ש"ח.
ירון אלכאוי ,עו"ד
בא כוח המפרק

ילקוט הפרסומים  ,5855ז' בתשרי התשס"ט6.10.2008 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

