רשומות
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הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה

הודעה על מילוי מקום של שר

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

מודיעים בזה בהתאם לסעיף (10ב)( )3לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי בהתאם לסעיף (16ג) לחוק–
יסוד :הממשלה ,2קבעה הממשלה שהמשנה לראש הממשלה,
השר משה יעלון ,ימלא את תפקידיו של ראש הממשלה לפי
סעיף (16א) לחוק היסוד ,בעת העדרו מהארץ ,מיום י"ד בסיוון
התש"ע ( 27במאי  )2010עד יום י"ט בסיוון התש"ע ( 1ביוני
.)2010

מודיעים בזה בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2שהשר יעקב נאמן ימלא את
מקום השר לביטחון הפנים בעת העדרו מן הארץ ,מיום א' בתמוז
התש"ע ( 13ביוני  )2010עד יום ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני .)2010

על פי סעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
י"ד בסיוון התש"ע ( 27במאי )2010
(חמ )3—3281
__________
1

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

ס"ח התשס"א ,עמ' .168

   2

ס"ח התשס"א ,עמ' .158

בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
כ"ז בתמוז התש"ע ( 9ביוני )2010
(חמ )3—3281
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
   2ס"ח התשס"א ,עמ' 158

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על מילוי מקום של שר

הודעה על מינוי ממלאי מקום של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

מודיעים בזה בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2שהשר דן מרידור ימלא את
מקום שר הביטחון מיום ח' בתמוז התש"ע ( 20ביוני  )2010עד
יום י"א בתמוז התש"ע ( 23ביוני  ,)2010והשר יוסי פלד ימלא את
מקומו של שר הביטחון מיום י"ב בתמוז התש"ע ( 24ביוני )2010
עד יום י"ג בתמוז התש"ע ( 25ביוני  ,)2010בעת העדרו מהארץ.

מודיעים בזה בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2שהשר בנימין בן אליעזר
ימלא את מקום שר הביטחון בעת העדרו מן הארץ ,מיום כ' בסיוון
התש"ע ( 2ביוני  )2010עד יום כ"א בסיוון התש"ע ( 3ביוני .)2010

בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
ד' בסיוון התש"ע ( 16ביוני )2010
(חמ )3—3281
__________
1

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

ס"ח התשס"א ,עמ' .168

הודעה על מילוי מקום של שר
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2שהשר בנימין בן אליעזר,
ימלא את מקום שר הביטחון בעת העדרו מן הארץ ,מיום א' בתמוז
התש"ע ( 13ביוני  )2010עד יום ג' בתמוז התש"ע ( 15ביוני .)2010
בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.
כ"ז בסיוון התש"ע ( 9ביוני )2010
(חמ )3—3281

1

   2ס"ח התשס"א ,עמ' 158
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__________
1

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' 158

ס"ח התשס"א ,עמ' 158

__________

י"ד בסיוון התש"ע ( 27במאי )2010
(חמ )3—3281

   2

   2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168

בהתאם לסעיף (9ב) לחוק ,נמסרה הודעה לכנסת.

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חבר לרשות לשירותים
ציבוריים  -חשמל
לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו1996-
מודיעים בזה ,כי על פי סעיף (22ג)( )2לחוק משק החשמל,
התשנ"ו ,11996-מינתה הממשלה לפי הצעת שר התשתיות
הלאומיות ושר האוצר ,את דורון אהרון ,מנהל תחום מידע
וניתוח כלכלי במינהל החשמל במשרד התשתיות הלאומיות,
לחבר ברשות לשירותים ציבוריים  -חשמל ,לנציג שר התשתיות
הלאומיות מקרב עובדי משרדו.
ב' בתמוז התש"ע ( 14ביוני )2010
(חמ )3—2713
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .208

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

הודעה על היתר לקבלת תרומה
לפי חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית
כספים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  7לחוק שירות המדינה
(סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים) ,התשי"ט ,11959-התירה
הממשלה למשרד התרבות והספורט לקבל מהמועצה להסדר
הימורים בספורט סכום של עד  2,000,000שקלים חדשים לשם סיוע
לליגות הנמוכות במימון הכשרות לבעלי תפקידים כמתחייב מחוק
איסור אלימות בספורט ,התשס"ח.22008-
י"ד בסיוון התש"ע ( 27במאי )2010
(חמ )3—1056
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .190
 2ס"ח התשס"ח ,עמ' .828

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
ועל שובו
לפי חוק–יסוד :נשיא המדינה
בהתאם לסעיף (24ב) לחוק–יסוד :נשיא המדינה  ,אני מודיע
על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום כ"ט בניסן
התש"ע ( 13באפריל  )2010ועל שובו ביום ב' באייר התש"ע (16
באפריל .)2010
1

כ"ט באייר התש"ע ( 13במאי )2010
(חמ )3—1300
__________
 1ס"ח התשכ"ד ,עמ' .118

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה
ועל שובו
לפי חוק–יסוד :נשיא המדינה
בהתאם לסעיף (24ב) לחוק–יסוד :נשיא המדינה ,1אני מודיע
על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום כ"ה בסיוון
התש"ע ( 7ביוני  )2010ועל שובו ביום כ"ט בסיוון התש"ע ( 11ביוני
.)2010
ח' בתמוז התש"ע ( 20ביוני )2010
(חמ )3—1300
__________
 1ס"ח התשכ"ד ,עמ' .118

בנימין נתניהו
ראש הממשלה

הודעה בדבר מינוי חברי המועצה המייעצת לעניין
ניהולו ותפעולו של בית העצמאות
לפי חוק בית העצמאות ,התשס"ט2009-
אני מודיע ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק בית העצמאות,
התשס"ט ,12009-מיניתי את החברים שלהלן למועצה המייעצת
לעניין ניהולו ותפעולו של בית העצמאות:
__________
 1ס"ח התשס"ט ,עמ' .294

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

עקיבא נוף
עוזי סלמן
ניצה סמוק
יוסי פלדמן
דינה פלר
טוביה פרילינג
אלונה שפר

איילה אברהם הלוי
דבורה בוסקילה
בן–ציון בר לביא
צח גרניט
צבי האוזר
יחיאל וסרמן
דפנה לב
מרדכי נאור
תוקף המינוי לארבע שנים מהמועד הנקוב בכתב המינוי.
כ"ד בסיוון התש"ע ( 6ביוני )2010
(חמ )3—4071
בנימין נתניהו
ראש הממשלה

הודעה בדבר מועד הצטרפות מדינת ישראל
כצד לפרוטוקול
לפי חוק לתיקון פקודת סימני המסחר (תיקון מס' ,)5
התשס"ג2003-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (24א) לחוק לתיקון פקודת סימני
המסחר (תיקון מס'  ,)5התשס"ג ,12003-אני מודיע שביום י"ח בסיוון
התש"ע ( 31במאי  )2010הצטרפה מדינת ישראל כצד לפרוטוקול.
י' בתמוז התש"ע ( 22ביוני )2010
(חמ )3—4087
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשס"ג ,עמ' .556

צו בדבר החלת הוראות
לפי פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג1983-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (380ב) לפקודת החברות [נוסח חדש],
התשמ"ג ,11983-אני מצווה כי סעיף  350לחוק החברות ,התשנ"ט-
( 21999להלן  -החוק) ,יחול ,בשינויים המחויבים ,על עמותת מגדל
אור ,מרכז שיקום ישראל ,ע"ר ( 58-035305-0בניהול מיוחד).
התקופה להגשת בקשה להסדר או פשרה לפי סעיף  350לחוק,
היא חודשיים מיום פרסומו של צו זה.
למען הסר ספק יובהר ,כי אין בצו זה משום הבעת עמדה
כלשהי בנוגע לתוכנה של הבקשה לפי סעיף  350לחוק שתגיש
העמותה לבית המשפט ,לרבות לעניין הסדר הנושים שהוצע
במסגרתה.
כ"ז בסיוון התש"ע ( 9ביוני )2010
(חמ )3—1338
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמ'  ;761ס"ח התשנ"ח,
    עמ' .245
   2ס"ח התשנ"ט ,עמ' .189

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין ,התשכ"ט-
 ,11969אני מסמיך את אסף יוטבת ,ת"ז  ,031935448רכז (בוחן
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .259
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עסקאות מקרקעין) בלשכת רישום המקרקעין ירושלים ,בסמכויות
של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה.

ועדת הערר שחבריה מונו בילקוט הפרסומים התשס"ח ,עמ' ,2128
הוא בכל שטח המדינה.

כ"ו בסיוון התש"ע ( 8ביוני )2010
(חמ )3—295

י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי )2010
(חמ )3—501
יעקב נאמן
שר המשפטים

יעקב נאמן
שר המשפטים

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין

מינוי חבר בוועדת ערעור

לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-

לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד,1954-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין ,התשכ"ט-
 ,11969אני מסמיך את גיל אטיאס ,ת"ז  ,024302036סגן פקיד הסדר
בלשכת רישום המקרקעין תל אביב ,בסמכויות של רשם מקרקעין
לאזור הפעולה של הלשכה האמורה.
כ"ו בסיוון התש"ע ( 8ביוני )2010
(חמ )3—295
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .259

תוקף המינוי לשלוש שנים.
יעקב נאמן
שר המשפטים

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין ,התשכ"ט-
 ,11969אני מסמיך את טובה ויצמן ,ת"ז  ,051329886מנהל מדור
(מבקר תביעות) בלשכת רישום המקרקעין תל אביב ,בסמכויות של
רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה.
כ"ו בסיוון התש"ע ( 8ביוני )2010
(חמ )3—295
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .259

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק נכי המלחמה בנאצים,
התשי"ד( 11954-להלן  -החוק) ,וסעיפים  5ו– 12לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את צבי טרופ ,ת"ז ,004488524
לחבר בוועדת ערעור לפי החוק ,במחוז דרום.

יעקב נאמן
שר המשפטים

ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—99
__________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי חבר בוועדת ערעור
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) ,וסעיפים  5ו– 12לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את יצחק יקים ,ת"ז ,06100440
לחבר בוועדת ערעור לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין

ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—99

לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (116ב) לחוק המקרקעין ,התשכ"ט-
 ,11969אני מסמיך את אילנית כהן ,ת"ז  ,029615176רכז (עוזר למפקח
על רישום מקרקעין) בלשכת רישום המקרקעין חיפה ,בסמכויות
של רשם מקרקעין לאזור הפעולה של הלשכה האמורה.
כ"ו בסיוון התש"ע ( 8ביוני )2010
(חמ )3—295
__________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .259

יעקב נאמן
שר המשפטים

הודעה על קביעת אזור שיפוט
לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א ,1961-וחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב1992-
אני מודיע לפי סעיף (11ד) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב-
( 11992להלן  -החוק) ,כי קבעתי לפי סעיף  29לחוק מס רכוש וקרן
פיצויים ,התשכ"א ,21961-וסעיף  11לחוק ,שאזור השיפוט של
__________
 1ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 2ס"ח התשכ"א ,עמ' .100
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יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי חבר בוועדת ערעור
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) ,וסעיפים  5ו– 12לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את דוד גלנסקי ,ת"ז
 ,69750651לחבר בוועדת ערעור לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—99
__________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

יעקב נאמן
שר המשפטים

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

מינוי חבר בוועדת ערעור
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) ,וסעיפים  5ו– 12לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את סידיו חיימוביץ,
ת"ז  ,069883163לחבר בוועדת ערעור לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—99
__________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי חבר בוועדות ערעור

בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לחוק נכי המלחמה בנאצים,
התשי"ד( 11954-להלן  -החוק) ,וסעיפים  5ו– 12לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את דוד לוקוב ,ת"ז ,006057129
לחבר בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוז חיפה.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ו בסיוון התש"ע ( 8ביוני )2010
(חמ )3—99

ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—99
__________
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

יעקב נאמן
שר המשפטים

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) ,וסעיפים  5ו– 12לחוק בתי
דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את סימון שמואלי,
ת"ז  ,072513047לחבר בוועדת ערעור לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—99
__________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי חבר בוועדת ערר
יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי חבר בוועדת ערעור
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) ,וסעיפים  5ו– 12לחוק בתי דין
מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את אמנון בר ,ת"ז ,000086249
לחבר בוועדת ערעור לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.

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 דוד לוקוב ,ת"ז  ,006057129לחבר
בוועדת ערר לפי החוק ,במחוז חיפה.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ו בסיוון התש"ע ( 8ביוני )2010
(חמ )3—100
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי חבר בוועדת עררים

ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—99
__________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

תוקף המינוי לשלוש שנים.

מינוי חבר בוועדת ערעור

לפי חוק נכי המלחמה בנאצים ,התשי"ד,1954-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

__________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינהליים ,התשנ"ב ,21992-אני ממנה את יוסף שטח ,ת"ז ,027032184
לחבר בוועדת ערעור לפי החוק ,במחוז דרום.

יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי חבר בוועדת ערעור
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) ,וסעיפים  5ו– 12לחוק בתי דין
__________
 1ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;76התשל"ט ,עמ' .88

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

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 דוד גלנסקי ,ת"ז  ,69750651לחבר
בוועדת עררים לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—100
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
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מינוי חבר בוועדת עררים
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 סידיו חיימוביץ ,ת"ז ,069883163
לחבר בוועדת עררים לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—100
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי חבר בוועדת עררים
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 יוסף שטח ,ת"ז  ,027032184לחבר
בוועדת עררים לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—100
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי חבר בוועדת עררים
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 סימון שמואלי ,ת"ז ,072513047
לחבר בוועדת עררים לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—100
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי חבר בוועדת עררים
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 אמנון בר ,ת"ז  ,000086249לחבר
בוועדת עררים לפי החוק ,במחוז דרום.
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
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תוקף המינוי לשלוש שנים.
ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—100
__________
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי חבר בוועדת עררים
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 יצחק יקים ,ת"ז  ,06100440לחבר
בוועדת עררים לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—100
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

מינוי חבר בוועדת עררים
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 צבי טרופ ,ת"ז  ,004488524לחבר
בוועדת עררים לפי החוק ,במחוז דרום.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—100
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

הארכת מינוי חברה בוועדות עררים
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 (5א) לחוק בתי דין מינהליים,
התשנ"ב ,21992-אני מאריך את מינויה של אראלה עפרון ,3ת"ז
 ,08867731לחברה בוועדות עררים לפי החוק ,החל ביום כ"ח בתמוז
התש"ע ( 10ביולי .)2010
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—100
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשי"ז ,עמ'  ;103התשל"ח ,עמ' .212
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3י"פ התשס"ז ,עמ' .3699

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

הארכת מינוי חברה בוועדות ערעור
לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט1959-
[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-אני מאריך את מינויה של אראלה
עפרון ,3ת"ז  ,08867731לחברה בוועדות ערעור לפי החוק ,במחוזות
ירושלים ותל אביב ,החל ביום כ"ח בתמוז התש"ע ( 10ביולי .)2010

כ"ו בסיוון התש"ע ( 8ביוני )2010
(חמ )3—972
__________
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .3412

יעקב נאמן
שר המשפטים

הודעה על מינוי מפקחת על תעסוקת חיילים

תוקף המינוי לשלוש שנים.
ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—323
__________
 1ס"ח התשי"ט ,עמ' .276
 2ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
 3י"פ התשס"ז ,עמ' .3699

תוקף המינוי לשלוש שנים ,החל ביום י"ד בתמוז התש"ע
( 26ביוני .)2010

לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התש"ט1949-
יעקב נאמן
שר המשפטים

קביעת רשימת שמאים מכריעים
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ג לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,ועל פי המלצת הוועדה המייעצת
שהוקמה לפי סעיף 202ד לחוק ,אני קובע כי ברשימת שמאי
המקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים ,2ייכלל תמיר שדה,
ת"ז  ,054946140לתקופה של עשר שנים ,החל ביום כ"ט בתמוז
התש"ע ( 11ביולי .)2010
ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—3530
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ח ,עמ' .632
 2י"פ התש"ע ,עמ' .3035

קביעת רשימת שמאים מכריעים
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ג לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,ועל פי המלצת הוועדה המייעצת
שהוקמה לפי סעיף 202ד לחוק ,אני קובע כי ברשימת שמאי
המקרקעין הכשירים לכהן כשמאים מכריעים ,2תיכלל שושנה
שרביט שפירא ,ת"ז  ,025268905לתקופה של עשר שנים ,החל ביום
י"ט בתמוז התש"ע ( 1ביולי .)2010
ו' בתמוז התש"ע ( 18ביוני )2010
(חמ )3—3530
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ח ,עמ' .632
 2י"פ התש"ע ,עמ' .3903

הארכת מינוי חבר במועצת שמאי המקרקעין
לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )3לחוק שמאי המקרקעין,
התשס"א ,12001-אני מאריך את מינויו של דניאל פלזנשטיין,2
ת"ז  ,015271000לחבר במועצת שמאי המקרקעין.
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .436

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

אני מודיע כי בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף  45לחוק
חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התש"ט ,11949-מיניתי
את איריס גוטרמן ,ת"ז  ,024081192למפקחת על תעסוקת חיילים
משוחררים.
א' בתמוז התש"ע ( 13ביוני )2010
(חמ )3—442
__________
 1ס"ח התש"ט ,עמ' .13

אהוד ברק
שר הביטחון

הודעה על מינוי חברה לוועדת תעסוקה
לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התש"ט1949-
אני מודיע כי בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף  20לחוק
חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ,התש"ט ,11949-מיניתי את
איריס גוטרמן ,ת"ז  ,024081192נציגת הלשכה להכוונת חיילים
משוחררים במשרד הביטחון ,לחברה בוועדת תעסוקה כללית.
תוקף המינוי הוא ל– 3שנים ממועד חתימתו ,או מועד סיום
עבודתה של איריס גוטרמן בלשכה להכוונת חיילים משוחררים
במשרד הביטחון ,המוקדם מבין השניים.
א' בתמוז התש"ע ( 13ביוני )2010
(חמ )3—442
__________
 1ס"ח התש"ט ,עמ' .13

אהוד ברק
שר הביטחון

אישור ועדה מקומית
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 62א(ג)( )1לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה( ,11965-להלן  -חוק התכנון והבניה) ,ולאחר התייעצות
עם מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים ,אני מאשר כי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה חיפה מקיימת מערכת תכנון ומערכת
אכיפה של הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות לפיו ,כנדרש
לעניין הסעיף האמור.
תוקף אישור זה מיום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  )2010עד
יום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר .)2015
ז' בניסן התש"ע ( 22במרס )2010
(חמ )3—3674
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ט ,עמ' .82

3903

אישור ועדה מקומית
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 62א(ג)( )1לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -חוק התכנון והבניה) ,ולאחר התייעצות
עם מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים ,אני מאשר כי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה נתניה מקיימת מערכת תכנון ומערכת
אכיפה של הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות לפיו ,כנדרש
לעניין הסעיף האמור.
תוקף אישור זה מיום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  )2010עד
יום י' בטבת התשע"ה ( 1בינואר .)2015
ז' בניסן התש"ע ( 22במרס )2010
(חמ )3—3674
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ט ,עמ' .82

אישור ועדה מקומית
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 62א(ג)( )1לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -חוק התכנון והבניה) ,ולאחר התייעצות
עם מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים ,אני מאשר כי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה קצרין מקיימת מערכת תכנון ומערכת
אכיפה של הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות לפיו ,כנדרש
לעניין הסעיף האמור.
תוקף אישור זה מיום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  )2010עד
יום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר .)2011
ז' בניסן התש"ע ( 22במרס )2010
(חמ )3—3674
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ט ,עמ' .82

אישור ועדה מקומית
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 62א(ג)( )1לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -חוק התכנון והבניה) ,ולאחר התייעצות
עם מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים ,אני מאשר כי הוועדה
המקומית לתכנון ולבניה קרית טבעון מקיימת מערכת תכנון
ומערכת אכיפה של הוראות חוק התכנון והבניה והתקנות לפיו,
כנדרש לעניין הסעיף האמור.
תוקף אישור זה מיום ט"ו בטבת התש"ע ( 1בינואר  )2010עד
יום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר .)2012
ז' בניסן התש"ע ( 22במרס )2010
(חמ )3—3674
אליהו ישי
שר הפנים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ט ,עמ' .82

הודעה בדבר מינוי ועדת מינהל שירות העובדים
למועצות המקומיות
לפי צו המועצות המקומיות (שירות העובדים) ,התשכ"ב1962-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  3לצו המועצות
המקומיות (שירות עובדים) ,התשכ"ב ,11962-מיניתי את
__________
 1ס"ח התשכ"ב ,עמ' .2562

3904

ועדת מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות ,שהרכבה
כדלקמן:
ישראל שפיצר  -ראש מינהל השירות ומנהל אגף כוח אדם
ושכר  -יושב ראש;
בני בן מובחר  -ראש המועצה האזורית מבואות חרמון  -חבר;
יאיר פרג'ון  -ראש המועצה האזורית חוף אשקלון  -חבר;
ניסים גוזלן  -ראש המועצה המקומית באר יעקב  -חבר;
סמי בר לב  -ראש המועצה המקומית קצרין  -חבר;
ג'אבר חמוד  -ראש המועצה המקומית סאג'ור  -חבר;
מרגלית בוטרמן  -לשכה משפטית משרד הפנים  -חברה;
אבי הלר  -הממונה על מחוז הדרום  -חבר;
רות יוסף  -הממונה על מחוז ירושלים ויהודה ושומרון  -חברה.
כל המינויים הקודמים לחברי ועדת מינהל השירות וכל
ההודעות הקודמות על מינוי הוועדה ועל שינויים בהרכבה -
בטלים.
ג' בתמוז התש"ע ( 15ביוני )2010
(חמ )3—2179
אליהו ישי
שר הפנים

הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת מס הכנסה ,לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ"א ,1961-לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),
התשכ"ג ,1963-ולפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה
 מעצרים) ,התשנ"ו1996-בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה ,1סעיף
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א ,21961-וסעיף 97
לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג( 31963-להלן
 חיקוקי המס) ,וסעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויותאכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 41996-להלן  -החוק) ,אני מסמיך
את עובד משרד האוצר אבישי פדר ,ת"ז  ,059185892שהוא
פקיד שומה המועסק בביצוע חיקוקי המס ,לערוך חקירות או
חיפושים לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין,
ולצורך כך יהיה רשאי להשתמש בסמכויות האמורות בחיקוקי
המס וכן בסמכויות על פי החוק כדלקמן:
.1

סמכויות עיכוב על פי סעיף  67לחוק למעט סמכות לעכב
אדם העומד לעבור עבירה; סעיף  68לחוק;

.2

סמכות מעצר על פי סעיף (23א)( )3( ,)2ו )6(-וסעיף (23ב) לחוק.

תוקפה של הסמכה זו עד יום ה' בטבת התשע"ב (31
בדצמבר  )2011וכל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקידו.
ט' בתמוז התש"ע ( 21ביוני )2010
(חמ )3—2849
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
 2ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;100התשכ"ד ,עמ' .91
 3ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156
 4ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;350התשנ"ז ,עמ' .116

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

הסמכה וצו הענקת סמכויות

תיקון הכרזה על מקום מעצר

לפי פקודת מס הכנסה ,לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ"א ,1961-לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),
התשכ"ג ,1963-ולפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה
 -מעצרים) ,התשנ"ו1996-

לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים),
התשנ"ו1996-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה ,1סעיף
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א ,21961-וסעיף 97
לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג( 31963-להלן
 חיקוקי המס) וסעיף  39לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויותאכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 41996-להלן  -החוק) ,אני מסמיך
את עובד משרד האוצר  צופי אורן ,ת"ז  ,027291228שהוא פקיד
שומה המועסק בביצוע חיקוקי המס ,לערוך חקירות או
חיפושים לשם מניעת עבירות על חיקוקי המס או לשם גילוין,
ולצורך כך יהיה רשאי להשתמש בסמכויות האמורות בחיקוקי
המס וכן בסמכויות על פי החוק כדלקמן:
.1

סמכויות עיכוב על פי סעיף  67לחוק ,למעט סמכות לעכב
אדם העומד לעבור עבירה; סעיף  68לחוק;

.2

סמכות מעצר על פי סעיף (23א)( )3( ,)2ו–( )6וסעיף (23ב) לחוק.

תוקפה של הסמכה זו עד יום ה' בטבת התשע"ב (31
בדצמבר  )2011וכל עוד מקבל ההסמכה משמש בתפקידו.
כ"ב בסיוון התש"ע ( 4ביוני )2010
(חמ )3—2849
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
 2ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;100התשכ"ד ,עמ' .91
 3ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156
 4ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;350התשנ"ז ,עמ' .116

הסמכה
לפי פקודת מס הכנסה ,לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ"א ,1961-ולפי חוק מיסוי  מקרקעין (שבח ורכישה),
התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  227לפקודת מס הכנסה ,1סעיף
48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א ,21961-וסעיף 97
לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג ,31963-אני
מסמיך את עובדי משרד האוצר המפורטים להלן ,שהם פקידי
שומה המועסקים בביצוע הפקודה והחוקים האמורים ,לערוך
חקירות או חיפושים לשם מניעת עבירות על אותם חיקוקים
או לשם גילוין ,ולצורך כך יהיו רשאים להשתמש בסמכויות
שבאותם חיקוקים:
		
שם
קוסטו יצחק

תעודת זהות
024928327

פורת מאיה

046239380

חנה מלכא

000567966

תוקפה של הסמכה זו עד יום ה' בטבת התשע"ב (31
בדצמבר  )2011וכל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם.
י"ג בסיוון התש"ע ( 26במאי )2010
(חמ )3—2849
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
 2ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;100התשכ"ד ,עמ' .91
 3ס"ח התשכ"ג ,עמ' .156

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות
אכיפה  -מעצרים) ,התשנ"ו( 11996-להלן  -החוק) ,ולאחר
שהמפקח הכללי של המשטרה אישר כי תא המעצר המפורט להלן
עומד בתנאים לפי החוק וכי ניתן לאפשר לעצורים שיוחזקו בו
במשמורת את זכויותיהם לפי החוק ,אני מתקן את ההכרזה על
מקום מעצר 2שבאחריות משטרת ישראל לגבי תאי מעצר שבתחנות
משטרה (להלן  -ההכרזה) ,כמפורט להלן:
אחרי פריט  72יבוא:
  שם תחנת המשטרה       כמות תאי המעצר המוכרזים
"  73תחנת רחובות                                "1
י"ד בסיוון התש"ע ( 27במאי )2010
(חמ )3—2776
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים

__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338
 2י"פ התשנ"ז ,עמ'  ;3420התשס"ח ,עמ'  ;3819התשס"ט ,עמ' .4378

הכרה בגנים בוטניים
לפי חוק גנים בוטניים ,התשס"ו2006-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק גנים בוטניים ,התשס"ו-
( 12006להלן  -החוק) ,לבקשת הגנים הבוטניים המפורטים להלן,
לאחר התייעצות עם המועצה לגנים בוטניים ובאישורה לעניין
סעיף (2ב) לחוק ,ומשנתקיימו בהם התנאים המנויים בסעיף
האמור ,ומשלדעתי יש טעמים המצדיקים זאת ,אני מכיר ,לעניין
החוק ,בגנים הבוטניים המפורטים להלן:
"נאות קדומים" ,השמורה הלאומית של טבע הארץ במקורות
ישראל על שם נגה הראובני ,ח"פ  ,510441389חברה לתועלת
הציבור שמספרה חל"צ 300/הרשומה ברשם ההקדשות;
"הגן האקולוגי בטכניון" ,השייך לטכניון (מכון טכנולוגי
לישראל)  -מוסד ללא כוונת רווח ,שמספרו.910000173 :
כ"ה בסיוון התש"ע ( 7ביוני )2010
(חמ )3—3963
שלום שמחון
שר החקלאות ופיתוח הכפר
__________
 1ס"ח התשס"ו ,עמ' .250

מינוי חבר הוועדה למתן היתרים
לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים,
התשמ"ח1988-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק מניעת זיהום הים
ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,אני ממנה את
בני רוז'נסקי ,ת"ז  ,026005595נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים,
לחבר בוועדה למתן היתרים לפי החוק ,במקום אלכס גרסון.2
ההודעה בדבר מינוי הוועדה למתן היתרים 3תתוקן לפי זה.
י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי )2010
(חמ )3—2183
__________
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ' .118
 2י"פ התשס"ו ,עמ' .3961
 3י"פ התש"ן ,עמ' .3363

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה
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מינוי חבר הוועדה למתן היתרים

מינוי ממונה על הגבייה

לפי חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת),
התשמ"ג1983-

לפי פקודת המסים (גבייה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק מניעת זיהום הים הטלת
פסולת ,התשמ"ג( 11983-להלן  -החוק) ,אני ממנה את בני רוז'נסקי,
ת"ז  ,026005595נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים ,לחבר
בוועדה למתן היתרים לפי החוק ,במקום אלכס גרסון.2
ההודעה בדבר מינוי ועדה למתן היתרים ,3תתוקן לפי זה.
י"א בסיוון התש"ע ( 24במאי )2010
(חמ )3—1715
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

__________
 1ס"ח התשמ"ג ,עמ' .110
 2י"פ התשס"ו ,עמ' .3960
 3י"פ התשמ"ד ,עמ' .3217

הודעה בדבר קביעת מספר נציגי רשויות מרחביות
בוועדה המקומית אור יהודה-אזור

מינוי ממונה על הגבייה

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכות שר הפנים לפי סעיף (19א()1()1ב) לחוק התכנון
והבניה ,התשכ"ה ,11965-שהואצלה לי ,2אני קובע כי מספר
הנציגים של כל רשות מרחבית בוועדה המקומית אור יהודה-אזור
יהיה בהתאם למפורט להלן:
עיריית אור יהודה 13 -
המועצה המקומית אזור .4 -
ד' באייר התש"ע ( 18באפריל )2010
(חמ )3—7
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2י"פ התשנ"ו ,עמ' .3072

בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שהואצלה לי ,2אני ממנה את המנהל הכללי של איגוד ערים
 שירותים וטרינריים גוש דן (להלן  -האיגוד) ,משה רפלוביץ,ת"ז  ,056404197לממונה על הגבייה לעניין גבייתם ,לפי סעיף
 18לחוק העבירות המינהליות ,של קנסות מינהליים שהוטלו
3
לטובת האיגוד על ידי מפקחי האיגוד לעניין העבירות שנקבעו
שהן בתחום סמכותן.
י"א בתמוז התש"ע ( 23ביוני )2010
(חמ )3—18
גבריאל מימון
המנהל הכללי של משרד הפנים
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
 3י"פ התשס"ח ,עמ' .3053
1

גבריאל מימון
המנהל הכללי של משרד הפנים

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שהואצלה לי ,2אני ממנה את עובד המועצה המקומית מג'ד אל
כרום (להלן  -המועצה) ,מוחמד קדאח ,ת"ז  ,025885708לממונה
על הגבייה ואת עובד המועצה סלים מנאע ,ת"ז ,028232783
לפקיד גבייה ,לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
תקציב) ,התשנ"ג ,31992-ותשלומי חובה המגיעים למועצה על
פי דין ,ולצורך גבייתם ,לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז-
 ,41977של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת
המועצה.

לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שהואצלה לי ,2אני ממנה את גזברית המועצה האזורית עמק
המעיינות (להלן  -המועצה) ,תחיה עצר ,ת"ז ,029510104
לממונה על הגבייה ,לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת
מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
תקציב) ,התשנ"ג ,31992-ותשלומי חובה המגיעים למועצה על
פי דין ,ולצורך גבייתם ,לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז-
 ,41977של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת
המועצה.
י"א בתמוז התש"ע ( 23ביוני )2010
(חמ )3—18
גבריאל מימון
המנהל הכללי של משרד הפנים
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
 4ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
1

1

תוקף המינוי לממונה על הגבייה ולפקיד גבייה כאמור הוא
לשלושה חודשים מיום פרסומו ברשומות.
י"א בתמוז התש"ע ( 23ביוני )2010
(חמ )3—18
גבריאל מימון
המנהל הכללי של משרד הפנים
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
 4ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
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מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שהואצלה לי ,2אני ממנה את גזבר המועצה המקומית שבלי-
אום אלג'נם (להלן  -המועצה) ,דראושה מוחמד ,ת"ז ,58987058
לממונה על הגבייה לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת
מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
תקציב) ,התשנ"ג ,31992-ותשלומי חובה המגיעים למועצה על
פי דין ,ולצורך גבייתם ,לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז-
 ,41977של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת
המועצה.
י"א בתמוז התש"ע ( 23ביוני )2010
(חמ )3—18
גבריאל מימון
המנהל הכללי של משרד הפנים
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
 4ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
1

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

תיקון אצילת סמכויות כרשות תימרור מרכזית

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שהואצלה לי ,2אני ממנה את אשכול לוי ,גזבר המועצה האזורית
מרחבים (להלן  -המועצה) ,ת"ז  ,54005418לממונה על הגבייה
ואת ראובן מחבטי ,מנהל מחלקת גבייה במועצה ,ת"ז ,51147627
לפקיד גבייה .המינוי הוא לעניין גבייתם ,לפי סעיף  18לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 31985-להלן  -חוק העבירות
המינהליות) של קנסות שהוטלו בגין עבירות המנויות בתקנות
העבירות המינהליות (קנס מינהלי  -כלבת ופיקוח על כלבים),
התשס"ז ,42007-בתחום המועצה האזורית שבה הם מכהנים.
כ"ז בסיוון התש"ע ( 9ביוני )2010
(חמ )3—18
גבריאל מימון
המנהל הכללי של משרד הפנים
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
 3ס"ח התשמ"ו ,עמ' .31
 4ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126
1

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה)
שהואצלה לי ,2אני ממנה את גזבר המועצה המקומית שוהם
(להלן  -המועצה) ,ישראל שטרסברג ,ת"ז  ,54906797לממונה
על הגבייה ואת עוזר הגזבר במועצה יוסי פרץ ,ת"ז ,032318040
לפקיד גבייה לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
תקציב) ,התשנ"ג ,31992-תשלומי חובה המגיעים למועצה על
פי דין ,ולצורך גבייתם ,לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז-
 ,41977של קנסות שפסק בית משפט לעניינים מקומיים לטובת
המועצה.
כ"ז בסיוון התש"ע ( 9ביוני )2010
(חמ )3—18
גבריאל מימון
המנהל הכללי של משרד הפנים
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס"ח התשל"ג ,עמ' .46
 2י"פ התשס"ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
 3ס"ח התשנ"ג ,עמ' .10
 4ס"ח התשל"ז ,עמ' .226
1

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ"א-
 ,11961אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות ,2כך שבסעיף
 ,2אחרי פסקה (ב) ,בטור ב' שלצד פסקה ( )2בטור א' יבוא:
"(ג) עד יום כ"ה באדר ב' התשע"א ( 31במרס - )2011
הדרכים המסומנות במפה בק.מ 1:200,000 .החתומה בידי ביום
כ"ו בסיוון התש"ע ( 8ביוני  )2010ומופקדת במשרדי מע"צ -
החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ".
י"א בתמוז התש"ע ( 23ביוני )2010
(חמ )3—766
אלכס לנגר
המפקח על התעבורה
__________
 1ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
 2י"פ התש"ע ,עמ' .2302

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ"א-
 ,11961אני מתקן את אצילת הסמכויות כרשות תימרור מרכזית,2
כך שאחרי פרט ( )7יבוא:
"( )8לטופז פלד ,ת"ז  024074205למחוזות תל אביב והמרכז".
ה' בתמוז התש"ע ( 17ביוני )2010
(חמ )3—766
אלכס לנגר
המפקח על התעבורה

__________
 1ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
 2י"פ התשס"ב ,עמ'  ;2046התשס"ה ,עמ'  ;491התשס"ו ,עמ' ;3559
   התשס"ח ,עמ'  1981ועמ' .3986

מינוי מועצה מייעצת
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב),
התש"ם1980-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים  5ו– 6לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים (שמאי רכב) ,התש"ם ,11980-אני ממנה מועצה
מייעצת בהרכב כמפורט להלן:
נציגי משרד התחבורה:
רפי אלישע ,ת"ז  - 56829617יושב ראש;
שמעון אלקיים ,ת"ז  - 6262923חבר וממלא מקום היושב ראש;
סמי עובדיה ,ת"ז  - 054091178חבר; שרית זוכוביצקי-אורי,
ת"ז  - 028529030ממלאת מקום;
נציגי שמאי הרכב:
עמוס כחלון ,ת"ז  - 55439699חבר; מאיר ויצמן ,ת"ז 51132710
 ממלא מקום;שמואל ליבמן ,ת"ז  - 51938967חבר; שלום ראובן ,ת"ז 53444626
 ממלא מקום;אורי גורביץ ,ת"ז  - 06194849חבר; אמנון לוי ,ת"ז - 51356418
ממלא מקום;
נציג הממונה על שוק ההון במשרד האוצר:
פיני שחר ,ת"ז  - 032819948חבר; אוהד מעודי ,ת"ז 036146991
 ממלא מקום;נציג איגוד חברות הביטוח:
דוד הררי ,ת"ז  - 06029243חבר; שמואל מלכיס ,ת"ז 007662638
 ממלא מקום;נציג משטרת ישראל:
נועם בייגנסקי ,ת"ז  - 057239113חבר; אילן ידגר ,ת"ז
 - 022092654ממלא מקום;
נציג ציבור:
דניאל בן לולו ,ת"ז  - 012288544חבר.
י' בסיוון התש"ע ( 23במאי )2010
(חמ )3—1871
ישראל כ"ץ
__________                    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
 1ק"ת התש"ם ,עמ'  ;2182התשנ"ה ,עמ' .380
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הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב , 1952-אני מודיע
כי הארכתי ביום ד' בסיוון התש"ע ( 17במאי  )2010את תוקפו של
הרישיון "/334אשר-מנשה"  2עד יום ז' בסיוון התשע"א ( 9ביוני
 ,)2011לפי סעיף (18ב)( )1לחוק הנפט.
1

ז' בסיוון התש"ע ( 20במאי )2010
(חמ )3—629
יעקב מימרן
__________                             הממונה על ענייני הנפט
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .3710

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב ,11952-אני מודיע
כי הארכתי ביום י"ח בחשוון התש"ע ( 31במאי  )2010את תוקפו
של הרישיון "/337אביה"   2עד יום ו' בסיוון התשע"א ( 8ביוני
 ,)2010לפי סעיף (18ב)( )1לחוק הנפט.
י"ח בסיוון התש"ע ( 31במאי )2010
(חמ )3—629
יעקב מימרן
__________                             הממונה על ענייני הנפט
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
 2י"פ התשס"ז ,עמ'  709ועמ' .4489

הודעה בדבר הארכת תוקף של זכות נפט
לפי חוק הנפט ,התשי"ב1952-
בהתאם לסעיף  65לחוק הנפט ,התשי"ב ,11952-אני מודיע
כי הארכתי ביום י' באדר התש"ע ( 24בפברואר  )2010את
תוקפו של הרישיון "/320שרית" 2עד יום כ"ד בחשוון התשע"א
( 1בנובמבר  )2010לפי סעיף (18ב)( )1לחוק הנפט.
י"ח בסיוון התש"ע ( 31במאי )2010
(חמ )3—629
יעקב מימרן
__________                             הממונה על ענייני הנפט
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .322
 2י"פ התשס"ד ,עמ'  ;887התש"ע ,עמ' .519

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי
לא צמוד הניתן לציבור
לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות ,התשנ"ג1993-
לפי סעיף (5א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות,
התשנ"ג ,11993-בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש מרס 2010
היה  4.67אחוזים.
י"ח בסיוון התש"ע ( 31במאי )2010
(חמ )3—2468
__________
 1ס"ח התשנ"ג ,עמ' .174
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ערד מאי
מנהל היחידה למידע ולדיווח

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית בני ברק ,בישיבתה מיום ג' בתמוז התש"ע
( 15ביוני  )2010את שלמה איצקוביץ למנהל ארנונה ,לעניין החוק
האמור.
ה' בתמוז התש"ע ( 17ביוני )2010
(חמ )3—265
יעקב אשר
ראש עיריית בני ברק

__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה המועצה האזורית שדות נגב ,בישיבתה מיום ו' בתשרי
התש"ע ( 18באוקטובר  )2009את אורן חדד ,ת"ז  ,34077222למנהל
ארנונה לעניין החוק האמור.
מינוי קודם של מנהל הארנונה  -בטל.
כ"ד בסיוון התש"ע ( 6ביוני )2010
(חמ )3—265
_________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

מאיר יפרח
ראש המועצה האזורית שדות נגב

הודעה בדבר 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 האזורית ברנר בישיבתה מיום כ"ז באייר
התש"ע ( 11במאי  ,)2010את האנשים המנויים להלן לוועדת
ערר לעניין החוק האמור:
אילנה קרומר  -יושבת ראש;
יוסף זמסקי  -חבר;
חנן כהן  -חבר.
ועדת ערר קודמת  -בטלה.
ב' בתמוז התש"ע ( 14ביוני )2010
(חמ )3—265
__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

מיקי עופר
ראש המועצה האזורית ברנר

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

מינוי הרכב נוסף לוועדת ערר לארנונה
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 מועצת עיריית רעננה ,בישיבתה מיום כ"א בסיוון
התש"ע ( 3ביוני  ,)2010הרכב נוסף לוועדת ערר לארנונה לפי
המפורט להלן:
עורך דין נתי לם  -יושב ראש;
רואה חשבון משה שטרק  -חבר;
נוריאל בן–אור  -חבר.
ועדת ערר זו מתמנה נוסף על ועדת הערר לארנונה שמינתה
המועצה בישיבתה ביום כ"א באלול התשס"א ( 9בספטמבר ,)2001
ושהודעה עליה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5056התשס"ב ,עמ'
.1524
ב' בתמוז התש"ע ( 14ביוני )2010
(חמ )3—265
נחום חופרי
ראש עיריית רעננה

__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

בעניין :הצהרת מותם של הירש סאלמאטס ,רוחה ביילה
סאלמאטס (לבית דבינתסקי) ,איזיקס (יצחק) סאלמאטס (סלמט),
ברטה סאלמאטס ,עמנואל סאלמאטס ,לאה ליזה רבינוביץ לבית
סאלמאטס ,מינה ריבה ארונס לבית סאלמאטס ,משה (מוישי)
ארונס.
הודעה
ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות מוות
(סדרי הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום ג' בסיוון התש"ע ( 16במאי
 ,)2010הגישה רעיסה (רעיה) אהראנוביץ לבית ארונס ,מבאר
שבע ,המיועצת ע"י עו"ד דור לוי ,מרח' ז'בוטינסקי  ,33רמת
גן ,בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף  27לחוק נכסים
של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע
והנצחה) ,התשס"ו( 2006-להלן  -החוק) ,להצהיר על היותם
של הירש סאלמאטס ,רוחה ביילה סאלמאטס (לבית דבינתסקי),
איזיקס (יצחק) סאלמאטס (סלמט) ,ברטה סאלמאטס ,עמנואל
סאלמאטס ,לאה ליזה רבינוביץ לבית סאלמאטס ,מינה ריבה
ארונס לבית סאלמאטס ,משה (מוישי) ארונס נספי השואה לפי
סעיף  30לחוק.
קרן אורבך-ברנע ,עו"ד
מרכזת ועדת ערר

			

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת הערר לארנונה
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
מועצת העיר רמלה ,בישיבתה מס'  ,1/2010-13מיום י"ח באדר
התש"ע ( 4במרס  ,)2010את עזרא שערבני ,ת"ז  ,043278753לחבר
ועדת ערר לעניין החוק האמור במקום צבי קוטלר ,ת"ז .209878778
כ"ח בסיוון התש"ע ( 10ביוני )2010
(חמ )3—265
יואל לביא
ראש עיריית רמלה

__________
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .3050

הודעות לפי חוק הצהרות מוות
ה"מ 34/10
בעניין :הצהרת מותו של מורדוק סווירסקי,

בבית המשפט לענייני משפחה במחוז תל–אביב-והמרכז
ת"ע 16083-12-09
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של הנספה ג'ויס ראובן עזרא השקיל,
והמבקש :איווט קשקוש מיין ,ניו יורק ,ארה"ב.
הודעה
להווי ידוע כי ביום  14.12.2009המבקש פנה אל בית
המשפט לענייני משפחה בתל אביב בבקשה להצהיר על מותו
של הנספה הנ"ל.
גבי מיכאלי ,עו"ד
בא כוח המבקש

			
			

בבית המשפט לענייני משפחה במחוז תל–אביב-והמרכז
ת"ע 16103-12-09
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של הנספה סמיר ראובן עזרא השקיל,

הודעה
ניתנת בזה הודעה ,לפי תקנה  3לתקנות הצהרות מוות
(סדרי הדין) ,התשי"ג ,1952-כי ביום ג' בסיוון התש"ע (16
במאי  ,)2010הגיש רוני פלדמן ,מרח' הפלמ"ח  ,10/6חולון,
בקשה לוועדת ערר שהוקמה על פי סעיף  27לחוק נכסים
של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע
והנצחה) ,התשס"ו( 2006-להלן  -החוק) ,להצהיר על היותו
של מורדוק סווירסקי נספה השואה לפי סעיף  30לחוק.
			

ה"מ 35/10

קרן אורבך-ברנע ,עו"ד
מרכזת ועדת ערר

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

והמבקש :איווט קשקוש מיין ,ניו יורק ,ארה"ב.
הודעה
להווי ידוע כי ביום  14.12.2009המבקש פנה אל בית
המשפט לענייני משפחה בתל אביב בבקשה להצהיר על מותו
של הנספה הנ"ל.
			
			

גבי מיכאלי ,עו"ד
בא כוח המבקש
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בבית המשפט לענייני משפחה במחוז תל–אביב-והמרכז
ת"ע 16121-12-09
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-

ההקפאה של החברות דנן ,ע"י עו"ד יצחק מלכו ,המנהל המיוחד
של החברות ,בכתובת :הגן הטכנולוגי ,מנחת (מלחה) ,בניין ,1
ירושלים .96958

ובעניין :הצהרת מותו של הנספה פואד ראובן עזרא השקיל,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.9.2010בשעה .8.00

להווי ידוע כי ביום  14.12.2009המבקש פנה אל בית
המשפט לענייני משפחה בתל אביב בבקשה להצהיר על מותו
של הנספה הנ"ל.

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.

והמבקש :איווט קשקוש מיין ,ניו יורק ,ארה"ב.
הודעה

גבי מיכאלי ,עו"ד
בא כוח המבקש

			
			

בבית המשפט לענייני משפחה במחוז תל–אביב-והמרכז
ת"ע 16194-12-09
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  14.00ביום
.30.8.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

ובעניין :הצהרת מותו של הנספה קלמנטין ניסים אנטקי,

יצחק מלכו ,עו"ד
המנהל המיוחד

והמבקש :איווט קשקוש מיין ,ניו יורק ,ארה"ב.
הודעה
להווי ידוע כי ביום  14.12.2009המבקש פנה אל בית
המשפט לענייני משפחה בתל אביב בבקשה להצהיר על מותו
של הנספה הנ"ל.
גבי מיכאלי ,עו"ד
בא כוח המבקש

			
			

בבית המשפט לענייני משפחה במחוז תל–אביב-והמרכז
ת"ע 16209-12-09
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל"ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותו של הנספה ראובן עזרא השקיל
קשקוש,
והמבקש :איווט קשקוש מיין ,ניו יורק ,ארה"ב.
הודעה
להווי ידוע כי ביום  14.12.2009המבקש פנה אל בית
המשפט לענייני משפחה בתל אביב בבקשה להצהיר על מותו
של הנספה הנ"ל.
			
			

גבי מיכאלי ,עו"ד
בא כוח המבקש

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 33525-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קיו אם קואליקום בע"מ ,ח"פ
.51-421826-2
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או
שרון סעדיה-מילגרום ,רח' אבן גבירול  ,52תל אביב  ,64364טל'
 ,03-6911808פקס' .03-6964670
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.9.2010בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור 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 .12.9.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

פר"ק 11883-05-10
11882-05-10
11880-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חפציבה גלובל בע"מ ,ח"פ 51-196318-3
(בפירוק זמני) והחברות הבנות ואי.בי.אס.אנ ייזום בע"מ ,ח"פ
( 51-197203-6בפירוק זמני) וחברת ואי.בי.אס.אנ אירופה בע"מ,
ח"פ ( 51-300045-5בפירוק זמני).
והמבקש :הכונס הרשמי בתפקידו כנאמן זמני בהליכי
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אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 18597-06-10
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה ג'מעיית אלסיידאת אלערבייאת -
ירושלים ,מס' העמותה .58-042791-2

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים .91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.6.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.9.2009בשעה .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.

והמבקשים :מוחמד בדארנה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד ויסאם
מוקטרן ,מרח' מנחם אוסישקין  ,28ת"ד  ,2630עפולה  ,18120טל'
 ,04-6404400 ,04-6591440פקס' .04-6403014
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.9.2009הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.10.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

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

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

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

מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בירושלים

ויסאם מוקטרן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 3258/09

פר"ק 18622-06-10
בעניין חוק העמותות ,התש"ם 1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

ובעניין פירוק חברת אורטוב ייזום עבודות חשמל ( )1992בע"מ.

ובעניין פירוק העמותה מיישבי ציון ,מס' העמותה
.58-033589-1

והמבקש :בן ציון לוי ,ע"י ב"כ עו"ד חנן גזית ,מדרך נמיר ,1
תל אביב.

והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים .91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  10.6.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.9.2010בשעה .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 למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

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

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.10.2009הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,21.10.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .1.10.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חנן גזית ,עו"ד
בא כוח המבקש

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 23771-12-09

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
פש"ר 2941-09

ובעניין פירוק חברת רמי בראונשטיין  -עיצוב בע"מ ,ח"פ
.51-289077-3

ובעניין פירוק חברת פסיפס-פסיפסים אמנותיים בע"מ ,ח"פ
.51-167486-3

והמבקשים .1 :אולג דונצ'נקו ,ת"ז  .2 .316789528גרגורי זיידנר,
ת"ז  ,320798119ע"י ב"כ עו"ד עזר אברהמי ,מרח' י.ד .ברקוביץ ,4
ת"ד  ,33111תל אביב .61330

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

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,
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נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.12.2009הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,4.10.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00
ביום .4.9.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עזר אברהמי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,5.10.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.19.9.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אסף אוסלקה ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 10809-05-10

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פש"ר 29635-03-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סקיוריטי פאוואר בע"מ ,ח"פ .51-355685-2
והמבקשים :סרגיי בושינזון ואח' ,ע"י ב"כ ראיסה רוזין,
מרח' שבט גד  ,2/3פתח תקוה  ,49432טלפקס'  ,03-9095879נייד
.052-3512368
נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום ,15.9.2010
בשעה .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 עד  7ימים לפני מועד
הדיון.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ראיסה רוזין ,עו"ד
באת כוח המבקשים

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מולטיוויו בע"מ ,ח"פ .51-280045-9
והמבקשות :גלי וינר ,ת"ז  57862047וטלי בוצ'ן ,ת"ז ,56669864
ע"י ב"כ עו"ד אסנת רזין ,מרח' דרך החורש ( 4בית אפריקה ישראל),
יהוד  ,56470פקס' .03-6325217
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.10.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשות ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00
ביום .10.10.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אסנת רזין ,עו"ד
באת כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 20734-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 9248-04-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נ.א .דקל חברה להשקעות בע"מ.
והמבקש :אייל גרינבאום ,ע"י ב"כ עו"ד אסף אוסלקה ,מדרך
בגין  ,23תל אביב ,טל'  ,073-7961496פקס' .03-6868099
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  11.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי

3912

ובעניין פירוק חברת אינפו גרופ בע"מ.
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג'
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד ,22242
תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  12.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.10.2010בשעה .8.30

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

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 13.00
ביום .1.10.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.10.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.12.10.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חגית איגרמן ,עו"ד
באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 23511-05-10

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אחים קחטן חברה קבלנית לבנין בע"מ,
ח"פ .51-043123-2
והמבקש :משרד האוצר ,רשות המסים/מכס ומע"מ ,היחידה
לפירוקים ,כינוסים וגבייה קשה ,ע"י ב"כ עו"ד יעל נוה ו/או חגית
איגרמן ו/או זכריא קאסם ,מרח' הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה,
טל'  ,08-9788042פקס' .08-9788060
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.10.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.12.10.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חגית איגרמן ,עו"ד
באת כוח המבקש

פר"ק 27198-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מ.ו .סיס בע"מ ,ח"פ .51-380462-5
והמבקשים :יבגני אוסדצ'וק ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד בקסנסקי
דמיטרי ,רישיון מס'  ,30059מרח' הרצל  ,71ראשון לציון  ,75267טל'
 ,03-9563676נייד  ,050-4662165פקס' .03-9566908
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.10.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 8.30
ביום .1.10.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
דמיטרי בקסנסקי ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 34553-05-10
פר"ק 23556-05-10

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מעונות דיור ופיתוח ברחובות בע"מ,
ח"פ .51-088724-3
והמבקש :משרד האוצר ,רשות המסים/מכס ומע"מ ,היחידה
לפירוקים ,כינוסים וגבייה קשה ,ע"י ב"כ עו"ד יעל נוה ו/או חגית
איגרמן ו/או זכריא קאסם ,מרח' הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה,
טל'  ,08-9788042פקס' .08-9788060
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קנלו  -תמר תקשורת בע"מ ,ח"פ
.51-163229-1
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן ו/או
שרון סעדיה-מילגרום ,רח' אבן גבירול  ,52תל אביב  ,64364טל'
 ,03-6911808פקס' .03-6964670
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,21.10.2010בשעה .8.30
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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 .14.10.2010

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .10.10.2010

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

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

אופיר רונן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

אלון ש' הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 51492-05-10

פר"ק 32012-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין פירוק חברת זיו מוצרי יו.פי.וי.סי בע"מ ,ח"פ
 ,51-265074-8מרח' מטלון  ,1תל אביב,

ובעניין פירוק חברת דיור ופיתוח חברה לבנין בע"מ ,ח"פ
.51-055513-9

והמבקשים :אבו עטא אללה מחמוד ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד
איהאב סעדי ו/או אחמד סעדי ,מרח' הבנקים  ,3חיפה  ,33261טל'
 ,04-8555155פקס' .04-8555158

והמבקש :משרד האוצר ,רשות המסים/מכס ומע"מ ,היחידה
לפירוקים ,כינוסים וגבייה קשה ,ע"י ב"כ עו"ד יעל נוה ו/או חגית
איגרמן ו/או זכריא קאסם ,מרח' הרצל  ,91קרית הממשלה ,רמלה,
טל'  ,08-9788042פקס' .08-9788060

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,20.10.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .13.10.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
איהאב סעדי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  31.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,26.10.2010בשעה .8.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  12.00ביום
.19.10.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
חגית איגרמן ,עו"ד
באת כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 41706-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אלבן רהיטים בע"מ,
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג'
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד ,22242
תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,21.10.2010בשעה .8.30
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בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 11094-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חן כח אדם לבנייה בע"מ ,ח"פ
,51-366590-1
והמבקשים ,ZHANG PING .1 :דרכון סיני מס' .G18130270
 ,WU LIZHONG .2דרכון סיני מס' CHENG .3 .G18130266
 ,GUANGGUדרכון סיני מס' ,SHI LIANGHAI .4 .G21280883
דרכון סיני מס'  ,SUN QIGUO .5 .G15094983דרכון סיני מס'
 ,ZHANG AIZHONG .6 .G10058045דרכון סיני מס' .G02278113
 ,SONG HONGJUN .7דרכון סיני מס' SUN .8 .G9579680

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

 ,YOGUANGדרכון סיני מס' ,WANG HAUTAO .9 .G16181462
דרכון סיני מס'  ,CUI YETONG .10 .G20034797דרכון סיני מס'
 ,TANG WEIXING .11 .G24502897דרכון סיני מס' .G20447259
 ,GAO CHENGWANG .12דרכון סיני מס' XU .13 .G18130267
 ,FENGדרכון סיני מס' ,TIAN JIANSHENG .14 .G072220666
דרכון סיני מס'  ,YANG GOUFU .15 .G15094473דרכון סיני
מס'  ,LI BIN .16 .G15443632דרכון סיני מס'   .17 .G20840301
 ,ZHENG HONGENדרכון סיני מס' WANG .18 .G15538281
 ,DONGLINדרכון סיני מס' ,YIN CHENGHU .19 .G13536033
דרכון סיני מס'  ,CHEN HUAYU .20 .G18125207דרכון סיני מס'
 ,SONG XIANWEN .21 .G20440845דרכון סיני מס' .G16187375
 ,ZHU GUANGHUA .22דרכון סיני מס' ZHANG .23 .G18130253
 ,SHUPINGדרכון סיני מס'  ,CAI JIN .24 .G1815199דרכון סיני
מס'  ,LI XIADI .25 .G19242623דרכון סיני מס' .26 .G32370797
 ,CAI YANLIדרכון סיני מס' ,LIN JIANWEN .27 .G18130274
דרכון סיני מס'  ,ZHANG DEXING .28 .G18130272דרכון סיני
מס'  ,G18130275כולם ע"י ב"כ עו"ד יובל מור-מוסלי ו/או לירון
לוי ו/או דניאל גבר ו/או עדה גרינבלט ,מרח' ברוך הירש  ,14בני
ברק  ,51202טל'  ,03-6150615 ,03-6150606-7פקס' .03-6150600
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  6.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,6.9.2010בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00
ביום .30.8.2010

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .1.9.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רון כהנא ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 47957-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת יאנג בילדניג סיסטם בע"מ ,ח"פ
,51-384813-5
והמבקשים :רמזי שריף ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד רונן קינן ,משד'
המגינים  ,53חיפה  ,33265טל'  ,04-8524052פקס' 04-8524052
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.9.2010בשעה .9.45
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 ,7.9.2010
בשעה .9.45
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יובל מור-מוסלי ,עו"ד
בא כוח המבקשים

רונן קינן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 48025-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 45433-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת בימוורקס בע"מ ,ח"פ ,51-267408-6
והמבקש :בנק הפועלים בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד רון כהנא,
ממשרד עורכי דין כהנא דידי ושות' ,רח' הבנקים  ,3חיפה .33261
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.9.2010בשעה .9.30
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

ובעניין פירוק חברת אביר אורנית תיירות ונופש בע"מ ,ח"פ
,51-349853-5
והמבקשים :האני עגמיה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד רונן קינן ,משד'
המגינים  ,53חיפה  ,33265טל'  ,04-8521118פקס' .04-8524052
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.9.2010בשעה .9.45
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.
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את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,7.9.2010
בשעה .9.45

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,15.8.2010בשעה
.12.00

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

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

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

ולדימיר פוסטרנק ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי במרכז

פש"ר 48452-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת נבו תעשיות חשמל ואלקטרוניקה ()94
בע"מ,
והמבקש :אבי אשכנזי ,ת"ז  ,51784098ע"י ב"כ עו"ד אורלי
ספיר סחייק ,משד' הנשיא  ,21ת"ד  ,9192חיפה .31091

פר"ק 44488-03-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אפריקוט ישראל ג.ב .בע"מ ,ח"פ ,51-376587-5
והמבקש :עמיקם מורחי ,ת"ז  ,57065427ע"י ב"כ עו"ד רינה
לפידות מחברת עורכי דין אפיק תורג'מן ,רח' דניאל פריש  ,3תל
אביב .64731

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  30.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,14.9.2010בשעה .9.45

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  25.3.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי במרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.9.2010בשעה .10.30

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

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  ,1.9.2010בשעה
.12.00

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,26.9.2010בשעה .12.00

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
רינה לפידות ,עו"ד
באת כוח המבקש

אורלי סחייק ,עו"ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי במרכז

בבית המשפט המחוזי במרכז
פר"ק 30987-03-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מומנטום אס.או.אס .בע"מ ,ח"פ
,51-370335-5
והמבקשים :סיגלוב אלכסיי ואח' ,ע"י ב"כ ,המפרק הזמני,
עו"ד ולדימיר פוסטרנק ,מרח' קינג ג'ורג'  ,17ירושלים .94261
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.3.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי במרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.9.2010בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
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פר"ק 31669-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת הפקודת דפוס די.איי( .הוצאה לאור)
בע"מ,
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג'
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד ,22242
תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי במרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.9.2010בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,15.8.2010
בשעה .13.00

את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,15.8.2010
בשעה .13.00

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

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אלון הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים

אלון הורנשטיין ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי במרכז

בבית המשפט המחוזי במרכז

פר"ק 43138-05-10

פר"ק 32546-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

ובעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופירוק עמותת למען
אחיי-אור בשמשוני ,מס' עמותה ,58-040447-3

ובעניין פירוק חברת אגרוביט שרותי ניהול בע"מ ,ח"פ
,51-254494-1

והמבקשים :חיה חיימסון ,ת"ז  066691767ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד
אפרת דויטש ו/או שמרית נוי ו/או נטלי ארן ,מרח' צייטלין (בית
הכהנים) ,תל אביב  ,64956טל'  ,03-60966960פקס' .077-2096960
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  20.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי במרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.9.2010בשעה .11.30
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 ימים
לפני מועד הדיון.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אפרת דויטש ,עו"ד
באת כוח המבקשים

והמבקשים :ריקי באסה ואח' ,ע"י ב"כ עו"ד עידו אקרמן ,מרח'
תובל  ,32רמת גן.
נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי במרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי בקשת
פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום ,1.9.2010
בשעה .10.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ,25.8.2010
בשעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
עידו אקרמן ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש"ר 5704-09

בבית המשפט המחוזי במרכז
פר"ק 34432-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סריגי זמיר בע"מ,
והמבקשים :עובדי החברה ,ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג'
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין ,מרח' אבן גבירול  ,121ת"ד ,22242
תל אביב  ,61222טל'  ,03-5220010פקס' .03-5270519
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי במרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.9.2010בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת פוטורו בע"מ ,ח"פ ,51-376659-2
והמבקש :אביעד פרינץ ,ת"ז  ,056555006ע"י ב"כ עו"ד עמית
אבן ,מרח' וייצמן  ,2תל אביב .64239
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  19.11.2009הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת
לעיל ,וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב
בדין ביום  ,7.9.2010בשעה .13.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום  ,1.9.2010בשעה
.16.00
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לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

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

אביעד פרינץ ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

אמיר סטמרי ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 41196-04-10

פש"ר 5014/10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

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

והמבקשת :אלכסנדרה פיאסטרו ,ת"ז  ,317518194ע"י ב"כ
עו"ד ליאור בלקין ,משד' רגר  ,28/100באר שבע ,ת"ד  ,927טל'
 ,08-6231501פקס' .08-6231162

ובעניין פירוק עמותת הכדורסל אליצור אשקלון ,מס'
עמותה ,58-043274-8

ובעניין פירוק חברת ס.פ .מחסני אמריקה בע"מ,

נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  5.1.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.9.2010בשעה .13.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי
עבודה לפני הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ליאור בלקין ,עו"ד
בא כוח המבקשת

והמבקש :עידן פלדה ,ע"י ב"כ עו"ד אוריה גל ,מרח' הרברט
סמואל  ,75חדרה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  29.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.9.2010בשעה .13.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה  10.00ביום
.31.8.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אוריה גל ,עו"ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 18877-04-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סחנוביץ את אלכס סחר והשקעות חברה
לעבודות עפר בניה ופיתוח בע"מ ,ח"פ ,51-179101-4
והמבקש :חברת אבנגרד בע"מ ,ח"פ  ,51-345547-7ע"י ב"כ
עו"ד אמיר סטמרי ו/או אסתר סטמרי ו/או ארנה חנקס ,מרח' אבן
גבירול  ,68תל אביב ,64952
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  15.4.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.9.2010בשעה .13.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .1.9.2010
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 23110-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק גראנד קניון ספורט בע"מ ,ח"פ ,51-338643-3
מרח' העבודה  ,58ת"ד  ,12469אשדוד ,77600
והמבקש :ירון שיימוביץ ,ת"ז  ,027882216ע"י ב"כ עו"ד יאיר
ארן ,מרח' הרצל  ,16ת"ד  ,4474חיפה ,טל'  ,04-8620992פקס'
.04-8660264
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.9.2010בשעה .13.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר ,באופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום .23.8.2010

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
יאיר ארן ,עו"ד
בא כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 35122-05-10
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת סיוון רונן מיזוג ואוויר (אילת) בע"מ ,ח"פ
 ,51-154301-9אזור תעשייה  ,99ת"ד  ,3384אילת ,88000
והמבקשים :יוסף גולדנברג ,ת"ז  309004133ונחום
פיאטיגורסקי ,ת"ז  ,306574062שניהם ע"י ב"כ עו"ד ארנסט בראיה,
מרח' הרצל  ,30בית פרנק ,ת"ד  ,651אשקלון  ,78106טל' ,08-6752595
פקס'  ,08-6750651דוא"ל.ernest100@013.net.il :
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  23.5.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,7.9.2010בשעה .13.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשים ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום
.1.9.2010
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
בראיה ארנסט ,עו"ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 31921-06-10
בעניין חוק העמותות ,התש"ם ,1980-ופקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק העמותה חיבת עם ציון ,מס' העמותה
.58-41797-0
והמבקש :רשם העמותות ,ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת"ד  ,34071ירושלים .91340
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  17.6.2010הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.11.2010בשעה .9.00
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 עד השעה .12.00
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו"ד
באת כוח המבקש

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
דידסו בע"מ
(ח"פ )51-387941-1
(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  ,15.8.2010במשרד המפרק ,מרכז עזריאלי
 ,1תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
פיטר שוגרמן ,עו"ד ,מפרק

קומלוג הנדסת תקשורת בע"מ
(ח"פ )51-236729-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,22.8.2010בשעה  ,9.30במשרדי
המפרק ,רח' דרך רמתיים  ,55הוד השרון ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יורם גולדברג ,עו"ד ,מפרק

מחוג  -יזמות וניהול פרויקטים פיננסיים בע"מ
(ח"פ )51-338473-5
(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  ,22.8.2010בשעה  ,11.00ברח' מונטיפיורי
 ,41תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאור סגל ,עו"ד ,מפרק
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אביבים נסיעות ותיירות בע"מ

צ ב בע"מ

(ח"פ )51-082394-1

(ח"פ )51-022598-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.8.2010בשעה  ,8.00במשרדי המפרק ,רח'
הברזל  ,23תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראל חיים ,רו"ח ,מפרק

יורואנרג'י (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-431651-2

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.8.2010בשעה  ,11.00אצל ציטבר ושות',
עורכי דין ,בית גיבור ספורט (קומה  ,)17רח' בגין  ,7רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
חגית רוס ,עו"ד ,מפרקת

אסמי נתניה בע"מ
(ח"פ )51-023520-3

(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  ,22.8.2010בשעה  ,11.00ברח' שטנר  ,3ירושלים,
לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ליאנה מחלוף ,עו"ד ,מפרקת

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,24.8.2010בשעה  ,10.00אצל ציטבר ושות',
עורכי דין ,בית גיבור ספורט (קומה  ,)17רח' בגין  ,7רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
חגית רוס ,עו"ד ,מפרקת

א.ר.ז סוכנויות יצוא ושיווק פרחים בע"מ
פינטו ב.א.ת.ג.ר - .בניה מתועשת בע"מ

(ח"פ )51-238855-4
(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-166990-5

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(בפירוק מרצון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,22.8.2010בשעה  ,12.00ברח' החטיבה תשע
 ,23/7עפולה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נדב קנימח ,עו"ד ,מפרק

רובין נוחי זולין  -דירות הוד השרון בע"מ
(ח"פ )51-130014-7

נורנט
(ח"פ )51-359909-2

(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  ,24.8.2010בשעה  ,9.30במשרד המפרק ,רח'
אחוזה ( 96קומה ד') ,רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אנטוני ווקס ,מפרק
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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  ,25.8.2010בשעה  ,10.00ברח' סעדיה גאון
 ,47קרית אונו ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק סבג ,עו"ד ,מפרק

(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  ,25.8.2010בשעה  ,17.00ברח' ראשי ,כפר
נחף ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
קשקוש מואנס ,מפרק
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אומשה אחזקות בע"מ

המאכלים של אמא בע"מ

(ח"פ )51-288974-2

(ח"פ )51-339501-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.8.2010בשעה  ,11.00במשרדי יגאל ארנון ושות'
 עורכי דין ,מרכז עזריאלי ( 1קומה  ,)46תל אביב ,לשם הגשתדוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
אהוד וינשטיין ,מפרק

איילת השרון (יזום ובניה) בע"מ
(ח"פ )51-260819-1

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.8.2010בשעה  ,9.00במשרד המפרק ,רח'
הגיבורים  ,80חדרה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יאיר פנחסי ,עו"ד ,מפרק

קום סטאר אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-365558-9
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.8.2010בשעה  ,17.00במשרד המפרק ,רח' בן
שפרוט  ,15תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף בסן ,עו"ד ,מפרק

קבוצת פישמן המר בע"מ
(ח"פ )51-176384-9

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  ,30.8.2010בשעה  ,11.00אצל המפרקת ,רח'
שנקר  ,11הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דגנית בלדר ,עו"ד ,מפרקת

קום  9ניהול בע"מ
(ח"פ )51-340761-9
(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,25.8.2010בשעה  ,18.00במשרד המפרק ,רח' בן
שפרוט  ,15תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף בסן ,עו"ד ,מפרק

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,30.8.2010בשעה  ,11.00אצל המפרקת ,רח'
שנקר  ,11הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דגנית בלדר ,עו"ד ,מפרקת

טלדור טק  2000בע"מ

גיימרינג בע"מ

(ח"פ )51-293367-2

(ח"פ )51-401465-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,26.8.2010בשעה  ,17.00ברח' דניאל פריש
 ,3תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיא מרגולין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

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  ,30.8.2010בשעה  ,14.00ברח' היצירה  ,13קרית
אריה ,פתח תקוה  ,49002לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאב בוטויניק ,מפרק
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טלדור תרגול אינטראקטיבי בע"מ

רשף ניהול בית רוחם בע"מ

(ח"פ )51-293365-6

(ח"פ )51-267721-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,30.8.2010בשעה  ,14.00ברח' היצירה  ,13קרית
אריה ,פתח תקוה  ,49002לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2010בשעה  ,11.00ברח' פינסקר  ,16תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב בוטויניק ,מפרק

ששי לוי ,עו"ד ,מפרק

ספיראלית מערכות ביקורת בע"מ

רשף ניהול בית כי"ח בע"מ

(ח"פ )51-394456-1

(ח"פ )51-269703-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.8.2010בשעה  ,13.00ברח' קשאני  ,3תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2010בשעה  ,11.00ברח' פינסקר  ,16תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

אודי רובין ,מפרק

ששי לוי ,עו"ד ,מפרק

ארוץ רפאל בע"מ

נתון ניהול בית היובל בע"מ

(ח"פ )51-048226-8

(ח"פ )51-310899-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,31.8.2010בשעה  ,10.30אצל רו"ח רוז'נסקי,
הליפי ,מאירי ושות' ,רח' אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יורם ארוץ ,מפרק

רימז השקעות ( )1992בע"מ
(ח"פ )51-167482-2
(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  ,31.8.2010בשעה  ,18.00ברח' הרצל  ,4חדרה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מירה איזנשטיין ,מפרקת
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2010בשעה  ,11.00ברח' פינסקר  ,16תל
אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
ששי לוי ,עו"ד ,מפרק

וי.ג'י.וי.פי .בע"מ
(ח"פ )51-292007-5
(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  ,1.9.2010בשעה  ,17.00ברח' ישראל בק ,3
קומה ג' ,תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נפתלי רוטגייזר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

ט.ל טלירן אחזקות בע"מ

גולד מוצרי גבס בע"מ

(ח"פ )51-266656-1

(ח"פ )51-299015-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2010בשעה  ,10.00ברח' הרצל רוזנבלום
 ,6תל אביב  ,639379לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זהבי גולדמן ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2010בשעה  ,16.00ברח' תובל  ,11רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אפרת בוסני ,מפרקת

פיירצ'ייס (ישראל) בע"מ

ת.י.ב.א .בע"מ

(ח"פ )51-288307-5

(ח"פ )51-099373-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.9.2010בשעה  ,16.00אצל גרוס ,קלינהנדלר,
חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1הבנין העגול,
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עינת מיזל ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,1.9.2010בשעה  ,12.00ברח' גלבוע  ,35חיפה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אברהם תבורי ,מפרק

שמואל גרול פרחים ופקעות ליצוא בע"מ

ישראל גלבורט קבלנות והנדסה  1964בע"מ

(ח"פ )51-242451-6

(ח"פ )51-042415-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2010בשעה  ,10.00ברח' תובל  ,11רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי שץ ,מפרק

ג'ודייקה מולטי-מדיה (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-207211-7
(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  ,1.9.2010בשעה  ,12.00ברח' אגודת ספורט
הפועל  ,1בניין  ,8קומה  ,2ירושלים  ,96951לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גבריאל ליבלר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  1.9.2010בשעה  ,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

זצ  -יבוא שיווק ומסחר בע"מ
(ח"פ )51-281777-6
(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  1.9.2010בשעה  ,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
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צ .נייר ובניו ניהול נכסים בע"מ

ערן ובועז אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-166248-8

(ח"פ )51-279122-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,1.9.2010בשעה  ,10.00ברח' תובל  ,11רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אבי שץ ,מפרק

טלפטר  -הוצאה לאור בע"מ
(ח"פ )51-192269-2
(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  ,2.9.2010בשעה  ,12.00ברח' שאול המלך
 ,8תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון אובוז ,עו"ד ,מפרק

פאי אינטראקטיב ( )2007בע"מ
(ח"פ )51-392853-1
(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  ,5.9.2010בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' יחזקאל
שטרייכמן  ,15תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית יורגנסון ,מפרק

עדנה ודלית אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-279123-7
(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  ,5.9.2010בשעה  ,9.00אצל המפרקת ,רח' בן
גוריון  ,55יהוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עדנה קרייצר ,מפרקת
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נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,5.9.2010בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' בן
גוריון  ,55יהוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ערן קרייצר ,מפרק

גדליה ואפרי יצור ושיווק חקלאי בע"מ
(ח"פ )51-134951-6
(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  ,5.9.2010בשעה  ,10.00אצל גדליהו רייקין,
מושב תל עדשים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גדליהו רייקין ,מפרק

ווטרפולס בע"מ
(ח"פ )51-336932-2
(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  ,5.9.2010בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' התור
 ,9קיסריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי בן אמוץ ,מפרק

גוש  6747חלקה  120בע"מ
(ח"פ )51-031780-3
(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  ,5.9.2010בשעה  ,14.00במשרדו של המפרק,
מושב אודים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל מלכיאלי ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

סטודיו פוירשטיין תקשורת חזותית בע"מ
(ח"פ )51-244234-4
(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  ,5.9.2010בשעה  ,14.00במשרדו של המפרק,
צביקה גרוס ,ת"ז  ,050644335רח' החרוץ  ,6תל אביב ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צביקה גרוס ,מפרק

אורבינו אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-179587-4
(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  ,5.9.2010בשעה  ,10.00במשרדי בינו אחזקות בע"מ,
רח' הארבעה  ,21תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גיל בינו ,מפרק

בפסיק השקעות בע"מ
(ח"פ )51-307444-3
(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  ,6.7.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר איבשקובסקי,
ת"ז  ,29495025מרח' זטורי  ,2תל 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.
אמיר איבשקובסקי ,עו"ד ,מפרק

בפסיק השקעות בע"מ
(ח"פ )51-307444-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

הנ"ל תתכנס ביום  ,6.9.2010בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' זטורי
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר איבשקובסקי ,עו"ד ,מפרק

לפיד ניהול קרנות בע"מ
(ח"פ )51-379925-4
(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  ,6.7.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר איבשקובסקי,
ת"ז  ,29495025מרח' זטורי  ,2תל 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.
אמיר איבשקובסקי ,עו"ד ,מפרק

לפיד ניהול קרנות בע"מ
(ח"פ )51-379925-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.9.2010בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' זטורי
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר איבשקובסקי ,עו"ד ,מפרק

ע .איזנברג משפוחה בע"מ
(ח"פ )51-377116-2
(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  ,6.7.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר איבשקובסקי,
ת"ז  ,29495025מרח' זטורי  ,2תל 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.
אמיר איבשקובסקי ,עו"ד ,מפרק
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ע .איזנברג משפוחה בע"מ
(ח"פ )51-377116-2
(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  ,6.9.2010בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' זטורי
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר איבשקובסקי ,עו"ד ,מפרק

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.7.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק בן צור ,ת"ז ,200001287
מרח' שוידלסון  ,1הרצליה ,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 בן צור ,מפרק

ש .סופורט אונליין בע"מ
(ח"פ )51-428514-7

צח .איזנברג משפוחה בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-377117-0

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(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  ,6.7.2010התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר איבשקובסקי,
ת"ז  ,29495025מרח' זטורי  ,2תל 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.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,6.9.2010בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' שוידלסון
 ,1הרצליה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק בן צור יצחק ,מפרק

גאיה מותגים בע"מ
(ח"פ )51-316557-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אמיר איבשקובסקי ,עו"ד ,מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,7.9.2010בשעה  ,12.00במשרד עו"ד רוזנברג
פלריס העצני ,רח' ז'בוטינסקי  ,33מגדל התאומים מס'  ,1קומה
 ,5רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,6.9.2010בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' זטורי
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גליה אלבין ,מפרקת

צח .איזנברג משפוחה בע"מ
(ח"פ )51-377117-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אמיר איבשקובסקי ,עו"ד ,מפרק

ש .סופורט אונליין בע"מ
(ח"פ )51-428514-7
(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

3926

קפיטל מימון כלי רכב בע"מ
(ח"פ )51-392202-1
(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  ,8.9.2010בשעה  ,10.00אצל אילן בנימין ,רח' הרב
אנקואה  ,18חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן בנימין ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6108ד' באב התש"ע15.7.2010 ,

עדן חקלאות סחר בע"מ

ר.ר.י .קבלני בנין בע"מ

(ח"פ )51-312015-4

(ח"פ )51-183320-4

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.9.2010בשעה  ,17.00במשרדי עו"ד יאיר
אשכולי ,דרך מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי ,מגדל משולש,
קומה  ,28תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.9.2010בשעה  ,9.00ברח' דב הוז  ,9אור
יהודה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
רחל יונה ,מפרק

יאיר אשכולי ,עו"ד ,מפרק

סיקלו ייעוץ בע"מ

גיל  -עד סחר א.ע.ג .בע"מ

(ח"פ )51-391717-9

(ח"פ )51-377398-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,10.9.2010בשעה  ,12.00במשרדי ב"כ
המפרק ,עו"ד רון גיאת ,כיכר הבירה  ,2תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
גיל בן דב ,מפרק

ג'יי אנד די פרופרטיס 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  ,12.9.2010בשעה  ,9.00במשרדה הרשום
של החברה ,רח' שוהם  ,7פתח תקוה ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יצחק קירשנבאום ,מפרק

שמואל מרקביץ שרותים הנדסיים בע"מ
(ח"פ )51-316870-8

(ח"פ )51-429487-5
(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  ,12.9.2010בשעה  ,16.00ברח' בן גוריון ,1
ב.ס.ר  ,2בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.9.2010בשעה  ,9.00ברח' אלי כהן  ,16בת
ים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ויקטור בן–חיים ,עו"ד ,מפרק

שמואל מרקביץ ,מפרק

הירקון  317בע"מ

(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

אפ.איי.די תעשיות תוכנה ומחשבים בע"מ

(ח"פ )51-245502-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,12.9.2010בשעה  ,10.00במשרדי המפרק ,עו"ד
אסי רוטברט ,ת"ז  ,32248130מגדלי עזריאלי ,המגדל המשולש
קומה  ,36תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.9.2010בשעה  ,9.00במושב בית חנן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.

אסי רוטברט ,עו"ד ,מפרק

חנה פרנק ,מפרקת
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(ח"פ )51-227783-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
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ב .כוכבי בע"מ

ג'יי.אייץ .מרכז המיגון והניגון בע"מ

(ח"פ )51-128498-6

(ח"פ )51-269506-5

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,12.9.2010בשעה  ,11.00ברח' דרך יבנה
 ,26רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.9.2010בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
גרינבוים  ,37חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ברק רובין ,עו"ד ,מפרק

יעקב חלווה ,מפרק

ס.ש.ד.א .ניהול טכנולוגיות ( )2000בע"מ

מדיה קווין בע"מ

(ח"פ )51-292499-4

(ח"פ )51-432730-3

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,13.9.2010בשעה  ,14.00במשרדי המפרק,
עו"ד אריאל בן–חור ,ממשרד אפרתי גלילי ושות' ,רח' ויסוצקי
 ,6תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,15.9.2010בשעה  ,10.00במשרדו של המפרק ,רח'
מוטה גור  ,9קומה רביעית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ינון תמרי ,מפרק

אריאל בן–חור ,עו"ד ,מפרק

חברת פלקסידנט בע"מ

צ'מפיון קאר

(ח"פ )51-293394-6

(ש"מ )55-020669-2
הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותפה חברת
אלייד נכסים בע"מ ,ח"פ  ,51-045370-7מרח' יגאל אלון -
מרכז אשדר ה– ,92תל אביב  ,67891העבירה את מלוא חלקה
בשותפות לחברת צ'מפיון מוטורס בע"מ ,ח"פ   ,51-397325-5
מרח' הלח"י  ,7/9בני ברק .51100

(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  ,13.9.2010בשעה  ,15.00ברח' הרצל  ,5נתניה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
לילי זיכרמן ,עו"ד ,מפרקת

פרטי השותפות הם כדלקמן :סוג שותף :שותף מוגבל,
סכום השקעה 1.00 :ש"ח.
אביב כרמי ,עו"ד
בא כוח השותפות

ח.ל .מיכה חזן מתכת בע"מ
(ח"פ )51-190549-9

__________

(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  ,15.9.2010בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח'
גרינבוים  ,37חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

תיקון טעות
במינוי ממונה על הגבייה שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,6100התש"ע ,עמ'  ,3557במקום "שפסק בית משפט לעניינים
מקומיים" צריך להיות "שפסק בית המשפט".
(חמ )3—18

יעקב חלווה ,מפרק
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