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הודעה
לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת
שופטים) ,התשמ"ד1984-
לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים) ,התשמ"ד ,11984-מתפרסם בזה כי השופטת
מרים נאור היא מועמדת לכהונת משנה לנשיא בית המשפט
העליון שעניינה יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים.
י"ט באדר התשע"ב ( 13במרס )2012
(חמ )3—1803
יעקב נאמן
__________
שר המשפטים
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2370התשס"ד ,עמ' .882

העליון ,אני ממנה בזה את יחזקאל קינר ,שופט של בית משפט
שלום ורשם של בית משפט מחוזי ,בהסכמתו ,לכהונה בפועל
לשופט של בית המשפט המחוזי מרכז ,החל ביום כ"ד באדר
התשע"ב ( 18במרס  )2012עד יום ו' בניסן התשע"ג ( 17במרס
.)2013
ל' בשבט התשע"ב ( 23בפברואר )2012
(חמ -3-60ה)1
יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי ממלאת מקום לנציג שר המשפטים בוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה

מינוי סגן נשיא

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את יוסף אלרון ,שופט של בית משפט
מחוזי ,לסגן נשיא של בית המשפט המחוזי בחיפה ,החל ביום ז'
באדר התשע"ב ( 1במרס .)2012
ל' בשבט התשע"ב ( 23בפברואר )2012
(חמ -3-60ה)1
יעקב נאמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (7א)( )7ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את אפרת רבהון לממלאת
מקום נציג שר המשפטים בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז הצפון ,במקומה של איריס גרוס.2
ז' באדר התשע"ב ( 1במרס )2012
(חמ -3-7ה)2
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשנ"ה ,עמ' .450
 2י"פ התשס"ד ,עמ' .1290

מינוי ממלאת מקום לנציג שר המשפטים בוועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה

הודעה על מינוי שופטים
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף
סמכותו לפי סעיף  4לחוק–יסוד :השפיטה ,2את:
השופט צבי זילברטל  -לכהונת שופט בית המשפט העליון;
השופט נעם סולברג  -לכהונת שופט בית המשפט העליון;
השופט אילן איטח  -לכהונת שופט בית הדין הארצי לעבודה;
השופט כרמי מוסק  -לכהונת שופט בית המשפט המחוזי
בירושלים;
השופטת עירית וינברג-נוטוביץ  -לכהונת שופטת בית המשפט
המחוזי מרכז;
עו"ד טל לחיאני שהם  -לכהונת שופטת בתי משפט השלום
(נוער) מחוז הדרום,
החל ביום כ"ח בשבט התשע"ב ( 21בפברואר .)2012
כ"ח בשבט התשע"ב ( 21בפברואר )2012
(חמ -3-60ה)1
יעקב נאמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .78

מינוי שופט לכהונה בפועל
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (10א)( )3לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
__________
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68
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לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (7א)( )7ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את הדר ניסים ליבר ,ת"ז
 ,031945686לממלאת מקום נציג שר המשפטים בוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה במחוז הדרום ,במקומו של ניצן בן ארויה.2
ג' בחשוון התשע"ב ( 10בנובמבר )2011
(חמ -3-7ה)2
יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
י"פ התשע"ב ,עמ' .2394

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אלפא  -מוציאים לאור ( )1999בע"מ
(ח"פ )51-273755-2
(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  ,15.4.2012בשעה  ,10.00במשרד עו"ד א .אמיר ,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.
אברהם שומר ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6392כ"א באדר התשע"ב15.3.2012 ,

בתי רעי  2010בע"מ

סטודיו אורפז בע"מ

(ח"פ )51-449224-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

(ח"פ )51-408494-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2011התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נעמה פריזנט
אורפז ,מרח' אוסישקין  ,62רמת השרון  ,47209למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,19.6.2012בשעה
 ,10.00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נעמה פריזנט אורפז ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.11.2011התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרן טורוק ,טל'
 ,03-9522255למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.4.2012
בשעה  ,13.00במשרדי החברה ,רח' קויפמן  ,2תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
אהרן טורוק ,מפרק

זיסמן נאמנויות ( )2001בע"מ
פייפלסט (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-053232-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,19.4.2012בשעה  ,16.00בשד' רוטשילד ,45
תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רינה באום ,עו"ד ,מפרקת

ענר איתן בע"מ
(ח"פ )51-318713-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,22.12.2011התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענר איתן ,מרח'
חובבי ציון  ,32תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,19.6.2012בשעה
 ,10.00במשרדי החברה ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ענר איתן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6392כ"א באדר התשע"ב15.3.2012 ,

(ח"פ )51-306673-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.2.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מור לימנוביץ',
מרח' רוטשילד  ,45תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,21.6.2012בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מור לימנוביץ' ,עו"ד ,מפרק

ש .זיסמן חברה לנאמנות בע"מ
(ח"פ )51-305821-4
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.2.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מור לימנוביץ',
מרח' רוטשילד  ,45תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,21.6.2012בשעה
 ,10.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מור לימנוביץ' ,עו"ד ,מפרק

בריינשר בע"מ
(ח"פ )51-444971-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק ליפשיץ ,מקיבוץ
נירים ,טל ,050-9989595 .למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.7.2012בשעה
 ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יצחק ליפשיץ ,מפרק

פטריות גורמה בע"מ
(ח"פ )51-461946-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של החברה
הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2012התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק
את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גפן אטיאס פסטרנק ,מרח' סוקולוב
 ,10רחובות  ,74665טל'  ,077-5516505למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,1.7.2012בשעה
 ,10.00במשרדי המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
גפן אטיאס פסטרנק ,עו"ד ,מפרקת

היפטיה בע"מ
(ח"פ )51-302319-2
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
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החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.3.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יואב אבטליון ,ת"ז
 ,052066057מרח' מוהליבר  ,1הרצליה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,10.7.2012בשעה
 ,11.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואב אבטליון ,מפרק

יבקום בע"מ
(ח"פ )51-463836-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.3.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואב בן סימון,
מרח' ויצמן  ,2תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,12.7.2012בשעה
 ,12.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואב בן סימון ,עו"ד ,מפרק

מג'יק פרפל בע"מ
(ח"פ )51-433736-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.2.2012התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית בירמן ,מרח' שקד
 ,1משמר השבעה ,טלפון נייד  ,054-9090359למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,15.7.2012בשעה
 ,9.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עמית בירמן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6392כ"א באדר התשע"ב15.3.2012 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

