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הודעה על מילוי מקום של שר

הודעה על הרכב הוועדה לבחירת רשמי הוצאה לפועל

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א( 12001-להלן  -החוק) ,כי הממשלה קבעה ,בהתאם
לסעיף (24א) לחוק–יסוד :הממשלה ,2שהשר מתן וילנאי ימלא
את מקום שר הביטחון ,מיום י"ח בחשוון התשע"ב ( 15בנובמבר
 )2011עד יום כ"ד בחשוון התשע"ב ( 21בנובמבר .)2011

בהתאם לסעיף (3ג)( )4לחוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז-
 ,11967אני מודיע על הרכב הוועדה לבחירת רשמי הוצאה
לפועל כמפורט להלן:
( )1משה מכליס ,שופט (בדימוס) של בית משפט מחוזי  -היושב
ראש ,תוקף המינוי מיום י"ז באב התשע"א ( 17באוגוסט ;)2011
( )2דוד מדיוני ,מנהל מערכת ההוצאה לפועל;

בהתאם לסעיף (9ב) לחוק הממשלה ,התשס"א ,2001-נמסרה
הודעה לכנסת.

( )3שמעון שטיין ,הממונה על רשמי הוצאה לפועל;

י"ז בחשוון התשע"ב ( 14בנובמבר )2011
(חמ )3—3281

( )4סאמר חליאלה ,נציג לשכת עורכי הדין; תוקף המינוי מיום
כ"ה בחשוון התשע"ב ( 22בנובמבר ;)2011

__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .168
 2ס"ח התשס"א ,עמ' .158

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חברה במועצת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים
לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה),
התשס"ו2006-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  12לחוק הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) ,התשס"ו,12006-
מינתה הממשלה ,על פי הצעת שר התחבורה והבטיחות
בדרכים ,את סופיה ביילין ,לחברה במועצת הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים ,כנציגת הציבור ,במקום עידית מטות 2אשר
התפטרה מתפקידה.
כ"ו בחשוון התשע"ב ( 23בנובמבר )2011
(חמ )3—3667
__________
 1ס"ח התשס"ו ,עמ' .347
 2י"פ התשע"א ,עמ' .394

צבי האוזר
מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי חברה במועצה לשידורי כבלים
ולשידורי לוויין
לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
מודיעים בזה ,כי הממשלה מינתה ,לפי הצעת שר
התקשורת ,בהתאם להוראות סעיף 6ב לחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשמ"ב ,11982-את אורלי יחזקאל לחברה במועצה
לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ,כנציגת ציבור המייצגת את
הצרכנים ,וזאת על פי המלצת שר התקשורת במקום הדסה
רלב"ג.2
כ"ו בחשוון התשע"ב ( 23בנובמבר )2011
(חמ )3—1990
צבי האוזר
מזכיר הממשלה
__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשמ"ו ,עמ'  ;224התשס"א ,עמ' .530
 2י"פ התשס"ה ,עמ' .1178

( )5בלהה כהנא ,נציגת ציבור בעלת השכלה משפטית  -תוקף
המינוי מיום י"א בכסלו התשע"ב ( 7בדצמבר .)2011
י"ז בכסלו התשע"ב ( 13בדצמבר )2011
(חמ )3—4400
יעקב נאמן
__________
שר המשפטים
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"א ,עמ' .930

הכרזה על התאחדות בלתי מותרת
לפי תקנות ההגנה (שעת חירום)1945 ,
בתוקף סמכותי לפי תקנה ()1(84ב) לתקנות ההגנה (שעת
חירום)( 11945 ,להלן  -תקנות ההגנה) ,ולאחר שהשתכנעתי כי
הדבר דרוש לצורך הגנה על ביטחון המדינה ,שלום הציבור
והסדר הציבורי ,אני מכריז בזה כי חבר בני אדם או התאחדות
המכונה "סיעת הצירים האסלאמיים" או "משרד הצירים
האסלאמיים" או "הצירים האסלאמיים" או "מכתב אלנואב
אלאסלאמיון" או "אלנואב אלאסלאמיון" או "مكتب النواب
اإلسالميين" או "النواب اإلسالميين" או בכל שם אחר שתכונה בו
התאחדות זו ,לרבות כל פלגיה וכל סניף ,מרכז ,ועד ,קבוצה
או סיעה של התאחדות זו ,היא התאחדות בלתי מותרת
כמשמעותה בתקנות ההגנה.
הרואה את עצמו נפגע על ידי הכרזה זו ,יכול להגיש את
השגותיו בכתב ליועץ המשפטי למערכת הביטחון ,בתוך 14
ימים מהמועד שבו הובאה הכרזה זו לידיעתו.
כ"ז בחשוון התשע"ב ( 24בנובמבר )2011
(חמ )3—1080
__________
 1ע"ר  ,1945תוס'  ,2עמ' .855

מינוי יושב ראש למועצת יועצי המס המייצגים
לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס ,התשס"ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )1לחוק הסדרת העיסוק
בייצוג על ידי יועצי מס ,התשס"ה( 12005-להלן  -החוק) ,אני
ממנה את דורון ארבלי ,ת"ז  ,057430787ליושב ראש מועצת
יועצי המס המייצגים.
בהתאם לסעיף (4א) לחוק ,תוקף המינוי לשלוש שנים.
ה' בכסלו התשע"ב ( 1בדצמבר )2011
(חמ )3—3467
__________
 1ס"ח התשס"ה ,עמ' .114
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אהוד ברק
שר הביטחון

יובל שטייניץ
שר האוצר

ילקוט הפרסומים  ,6341י"ח בכסלו התשע"ב14.12.2011 ,

מינוי חבר מועצת יועצי המס המייצגים

הודעה על אצילת סמכויות

לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס ,התשס"ה2005-

לפי חוק–יסוד :הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )2לחוק הסדרת העיסוק
בייצוג על ידי יועצי מס ,התשס"ה( 12005-להלן  -החוק) ,אני
ממנה את אורי קלינר ,ת"ז  ,54926118לחבר במועצת יועצי המס
המייצגים.

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1אצלתי לשופט בדימוס אמנון סטרשנוב ,את
סמכויותי לפי תקנה  22לתקנות בריאות העם (עוסקים בסיעוד
בבתי חולים) ,התשמ"ט ,21988-לדון ולהחליט בערר על החלטה
של המנהל או האחות הראשית לפי תקנות (19 ,14ה) או 20
ולהורות בכתב לעכב את ביצועה של החלטת המנהל או
האחות הראשית.

ה' בכסלו התשע"ב ( 1בדצמבר )2011
(חמ )3—3467
__________
 1ס"ח התשס"ה ,עמ' .114

יובל שטייניץ
שר האוצר

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה
לפי פקודת המסים (גבייה)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גבייה),1
אני ממנה את עימאד אל-סאנע ,ת"ז  ,032968596יושב ראש
הדירקטוריון של חברת נווה מדבר בע"מ ,לממונה על הגבייה
ולפקיד גבייה ,לעניין גבייתם ,לפי סעיף  39לחוק תאגידי מים
וביוב ,התשס"א( 22001-להלן  -החוק) ,של תשלומים המגיעים
לחברה האמורה בעבור השירותים שהיא מספקת או הוצאות
שהוציאה לפי סעיף  53לחוק ,עד למינוי מנכ"ל לתאגיד ,והכל
בכפוף להתחייבותו להימנע מניגוד עניינים בכל הנוגע למינויו
לממונה גבייה ולפקיד גבייה בתאגיד מי רהט בע"מ.
כ"ז בחשוון התשע"ב ( 24בנובמבר )2011
(חמ )3-18
יובל שטייניץ
שר האוצר
__________
 1חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374התשל"ג ,עמ' .46
 2ס"ח התשס"א ,עמ'  ;454התשס"ו ,עמ' .344

הודעה על אצילת סמכויות

כ"ה בחשוון התשע"ב ( 22בנובמבר )2011
(חמ -3-17ה)1
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ושר הבריאות
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ק"ת התשמ"ט ,עמ' .227

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1אצלתי לשופט בדימוס אמנון סטרשנוב ,את סמכויותי
לפי סעיף  41לפקודת הרופאים [נוסח חדש] ,התשל"ז,21976-
לבטל רישיון של רופא בצו חתום בידו ,או להורות שהרישיון
יותלה לתקופה שיקבע בצו ,או לתת לרופא נזיפה או התראה,
על יסוד קובלנה של המנהל או של אדם שנפגע.
כ"ה בחשוון התשע"ב ( 22בנובמבר )2011
(חמ -3-17ה)1
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ושר הבריאות
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,30עמ' .594

לפי חוק–יסוד :הממשלה

הודעה על אצילת סמכויות

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1אצלתי לשופט בדימוס אמנון סטרשנוב ,את
סמכויותי לפי תקנה  19לתקנות בריאות העם (צוות סיעודי
במרפאות) ,התשמ"א ,21981-לדון ולהחליט בערר על החלטה
של המנהל לפי תקנות (13 ,11ה) 14 ,או  ,15לתת הוראות כפי
שיראה לנכון ,ולהורות בכתב לעכב את ביצועה של החלטת
המנהל לפי התקנות האמורות ,לתת הוראות כפי שיראה לנכון,
ולהורות בכתב לעכב את ביצועה של החלטת המנהל.

לפי חוק–יסוד :הממשלה

כ"ה בחשוון התשע"ב ( 22בנובמבר )2011
(חמ -3-17ה)1
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ושר הבריאות
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ק"ת התשמ"א ,עמ' .1339

ילקוט הפרסומים  ,6341י"ח בכסלו התשע"ב14.12.2011 ,

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1אצלתי לשופט בדימוס אמנון סטרשנוב ,את
סמכויותי לפי סעיף  7לפקודת המיילדות ,21929 ,לבטל בצו
חתום בידו את הרישיון או לצוות שיפסיקוהו למשך זמן
שייקבע על ידו ,לפי קובלנה של המנהל או של אדם הרואה
את עצמו נפגע.
כ"ה בחשוון התשע"ב ( 22בנובמבר )2011
(חמ -3-17ה)1
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ושר הבריאות
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2חוקי א"י ,כרך ב'( ,ע) ( ,903א) .931

1287

הודעה על אצילת סמכויות

מינוי ממלאת מקום נוספת לנציג שר הבריאות
בוועדה מקומית לתכנון ולבנייה

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1אצלתי לשופט בדימוס אמנון סטרשנוב ,את
סמכויותי לפי סעיף  19לחוק השימוש בהיפנוזה ,התשמ"ד-
 ,21984לבטל את הרשאתו של מורשה להיפנוט שהוא רופא
או רופא שיניים (להלן  -הנקבל) ,להורות שהרשאתו תותלה
לתקופה שיקבע ושלא תעלה על חמש שנים ,או לתת לו נזיפה
או התראה ,אם ראה ,על יסוד קובלנה בכתב של המנהל או של
אדם שנפגע ,כי הנקבל עבר עבירת משמעת.

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

לפי חוק–יסוד :הממשלה

כ"ה בחשוון התשע"ב ( 22בנובמבר )2011
(חמ -3-17ה)1
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ושר הבריאות
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .170

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1אצלתי לשופט בדימוס אמנון סטרשנוב ,את
סמכויותי לפי סעיף  45לפקודת רופאי השיניים [נוסח חדש],
התשל"ט ,21979-לבטל ,בצו את הרישיון של מורשה לריפוי
שיניים או להתלותו לתקופה שייקבע באותו צו ,או לתת
למורשה לריפוי שיניים נזיפה או התראה על יסוד קובלנה של
המנהל או של אדם שנפגע.
כ"ה בחשוון התשע"ב ( 22בנובמבר )2011
(חמ -3-17ה)1
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ושר הבריאות
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .614

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1אצלתי לשופט בדימוס אמנון סטרשנוב ,את סמכויותי
לפי סעיף  56לפקודת הרוקחים [נוסח חדש] ,התשמ"א,21981-
להתרות ,בצו חתום בידו בנקבל ,לנזוף בו ,לבטל רישיונו או
להתלותו לזמן שייקבע בצו לפי קובלנה של המנהל או של אדם
הרואה את עצמו נפגע.
כ"ה בחשוון התשע"ב ( 22בנובמבר )2011
(חמ -3-17ה)1
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
ושר הבריאות
__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,35עמ'  ;694ס"ח התשנ"ב,
עמ' .14
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בתוקף סמכותי לפי סעיפים (18ב)( )1ו–48א(א) לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את סוהא דלי ,ת"ז
 ,025947599לממלאת מקום נוספת לנציגתי בוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה בקעת בית הכרם.
ג' בכסלו התשע"ב ( 29בנובמבר )2011
(חמ )3-7
בנימין נתניהו
ראש הממשלה
__________
ושר הבריאות
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התש"ן ,עמ'  ;168התשס"ט ,עמ' .330

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד:
הממשלה ,1אני אוצל ליוסף משלב ,ממונה מחוז חיפה במשרד
הפנים ,את סמכויותי לפי סעיף 167ב לפקודת העיריות [נוסח
חדש] ,2וזאת בנוגע למועצה המקומית עוספיה בלבד.
תוקף אצילה זו עד יום י"ד בתשרי התשע"ב ( 30בספטמבר
.)2012
ו' באלול התשע"א ( 5בספטמבר )2011
(חמ -3-17ה)1
אליהו ישי
שר הפנים

__________
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .158
 2דיני מדינת ישראל  ,8עמ'  ;197ס"ח התשס"ד ,עמ' .111

ביטול מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך
למוסדות ציבור
לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם לסמכותי לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב,
התשמ"ה ,11985-ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
מתפרסם בזה תיקון למבחנים נוספים לחלוקת כספים לצורך
תמיכה של משרד החינוך והתרבות במוסדות ציבור( 2להלן -
המבחנים העיקריים) ,כמפורט להלן:
במבחנים העיקריים ,סעיף ( 8מסלולי לימוד להשכלה על–
תיכונית לקבלת תעודה מקצועית מוכרת על ידי משרד החינוך
והתרבות אגף המכללות)  -בטל.
כ"ה בחשוון התשע"ב ( 22בנובמבר )2011
(חמ )3-188
גדעון סער
__________
שר החינוך
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2י"פ התשנ"ה ,עמ' .1164

הארכת תוקף הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות
לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 53ב(א) לחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,אני מאריך עד יום
__________
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשמ"ח ,עמ' .174
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ט"ז בכסלו התשע"ג ( 30בנובמבר  )2012את תוקף ההסמכה
למתן היתרים לביצוע עבודות לפי סעיף  36לחוק ,שניתנה
לעובדי בזק ,החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.
ההסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות לפי חוק התקשורת
(בזק ושידורים) ,התשמ"ב - 21982-תתוקן לפי זה.
כ"ז בחשוון התשע"ב ( 26בנובמבר )2011
(חמ )3—1723
__________
 2י"פ התש"ע ,עמ' .3605

משה כחלון
שר התקשורת

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,11941 ,
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
הנגיד ,תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' - A304
"רואה החשבון המבקר  -עריכת ביקורת וסקירה בהתאם
לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב" (להלן  -ההוראה) ,בחוזר
מס' ח.2298-06-
לפי החוזר האמור -

לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו1996-

( )1מועד תחילת התיקונים להוראה ,למעט לעניין סעיפים
(1א(1 ,)1כד )1ו–(1כד )2לנספח להוראה ,הוא בביקורת
דוחות כספיים החל ביום ה' בטבת התשע"ב ( 31בדצמבר
 )2011ואילך;

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א) לחוק הפיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים ,התשנ"ו ,11996-אני ממנה את דוד
שטיינמיץ ,ת"ז  ,054688676למפקח על המחירים במשרד
התעשייה המסחר והתעסוקה ,במקום צביה דורי.2

( )2מועד תחילת התיקונים להוראה ,לעניין סעיפים (1א,)1
(1כד )1ו–(1כד )2לנספח להוראה ,הוא בביקורת דוחות
כספיים החל ביום כ"ד בטבת התשע"א ( 31בדצמבר )2010
ואילך.

תוקף המינוי מיום ו' בטבת התשע"ב ( 1בינואר )2012
וכל עוד הוא מכהן בתפקידו כעובד משרד התעשייה המסחר
והתעסוקה.

כ"ו בחשוון התשע"ב ( 23בנובמבר )2011
(חמ )3—3537

מינוי מפקח על המחירים

כ"ו בחשוון התשע"ב ( 23בנובמבר )2011
(חמ )3—2715
שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
__________
 1ס"ח התשנ"ו ,עמ' .192
 2י"פ התשנ"ה ,עמ' .1163

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,11941 ,
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
הנגיד ,תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 470כרטיסי
חיוב" ,בחוזר מס' ח ;2314-06-מועד תחילת התיקונים להוראה
ביום ז' באדר התשע"ב ( 1במרס .)2012
כ"ו בחשוון התשע"ב ( 23בנובמבר )2011
(חמ )3—3537
דוד זקן
המפקח על הבנקים
__________
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות1941 ,
בתוקף סמכותי לפי סעיף (5ג )1()2לפקודת הבנקאות,11941 ,
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור
הנגיד ,תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' " - 431פנקסי
שיקים" ,בחוזר מס' ח ;2310-06-מועד תחילת התיקונים להוראה
ביום ג' בתשרי התשע"ב ( 1באוקטובר .)2011
כ"ו בחשוון התשע"ב ( 23בנובמבר )2011
(חמ )3—3537
דוד זקן
המפקח על הבנקים
__________
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838
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דוד זקן
המפקח על הבנקים
__________
 1ע"ר  ,1941תוס'  ,1עמ'  ;69ס"ח התשס"ה ,עמ' .838

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (28א)( )5לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את רומי אבן דנן,
ת"ז  ,023532831להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים
בעסק טעון רישוי או שקיים לו יסוד סביר לחשוב שעוסקים
בהם בעסק האמור ,כדי לבדוק אם מקיימים בו את הוראות
החוק והתקנות על פיו ,לרבות תנאים ברישיון או בהיתר זמני
שנקבעו לפי סעיף  7לחוק.
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכת משמשת
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.
כ"ח באב התשע"א ( 28באוגוסט )2011
(חמ )3—2495
גילי צימנד
הממונה על איכות סביבה
__________
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשע"א ,עמ' .40

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (28א)( )5לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מסמיכה את כל אחד מן
האנשים ששמותיהם מפורטים להלן ,להיכנס בכל עת סבירה
לחצרים שבהם עוסקים בעסק טעון רישוי או שקיים להם יסוד
סביר לחשוב שעוסקים בהם בעסק כאמור ,כדי לבדוק אם
מקיימים בו את הוראות החוק והתקנות על פיו ,לרבות תנאים
ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו לפי סעיף  7לחוק:
__________
 1ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשע"א ,עמ' .40
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שם

הודעה בדבר תחילת פעילותו של בעל רישיון רדיו
טלפון נייד ברשת אחרת

מס' זהות

יוליה גינזבורג

319366415

עופרי חזיז

043175801

נורית גווילי

040860389

סינמיס תחאוכו

021534714

לפי תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים
לקבלת רישיון כללי למתן שירותי בזק בין–לאומיים),
התשס"ד2004-

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.
ט' באלול התשע"א ( 8בספטמבר )2011
(חמ )3—2495

בתוקף סמכותי לפי תקנה 12א(ב)( )1לתקנות התקשורת (בזק
ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי למתן שירותי
בזק בין–לאומיים) ,התשס"ד ,12004-אני מודיע כי בעל רישיון
רדיו טלפון נייד ברשת אחרת ,כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשמ"ב ,21982-החל לפעול.
י"ב בכסלו התשע"ב ( 8בדצמבר )2011

גילי צימנד
הממונה על איכות סביבה
				
(חמ )3-3378

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומית

			

לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ"א-
 ,11961אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות ,2כך
שבסעיף  ,2שכותרתו "לגבי דרכים כמפורט בטור ב' ,":בפסקה
( ,)15בטור ב' ,אחרי "מחסני רוגוזין אשדוד" יבוא:
"תחנת מיתוג אבן ספיר ,תחנת מיתוג יבנה ,תחנת מיתוג
פתח תקוה ,תחנת מיתוג איילון ,אתר נהריים בחיפה ,פיקוח
רמת השרון ,אתר לוגיסטי עכו ,אתרי גיבורי ישראל ,חוות
חפציבה בחדרה ,משרדי חברת החשמל ברח' החשמל בתל
אביב".
י"ז בחשוון התשע"ב ( 14בנובמבר )2011
(חמ )3—766
אלכס לנגר
המפקח על התעבורה

__________
 1ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
 2י"פ התש"ע ,עמ'  ,2302עמ'  3907ועמ'  ;4340התשע"א ,עמ' 399
ועמ' .6208

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש] ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
[נוסח חדש] ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים
להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב אבני איתן מחלת
הניוקסל:
מושב אבני איתן ,אליעד ,נטור ,רמת מגשימים ,גשור ,אפיק,
מיצר ,נאות גולן ,גבעת יואב ,רמות ,צומת דליות ,וכל מקום אחר
הנמצא ברדיוס של  10קילומטרים ממושב אבני איתן.
ט"ו בכסלו התשע"ב ( 11בדצמבר )2011
(חמ )3-126
				
		

__________
1

נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים

עדן בר טל
המנהל הכללי של משרד התקשורת

__________
1
2

ק"ת התשס"ד ,עמ'  ;402התשע"א ,עמ' .727
ס"ח התשמ"ב ,עמ' .218

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוח הזכויות של גוש רישום מס'
/5860רמלה (חלק מגוש שומה  ,)4450נפת רמלה ,הוצג היום,
למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין מחוז תל
אביב והמרכז ,דרך מנחם בגין  ,125קריית הממשלה ,קומה ,7
תל אביב ,בעיריית רמלה ,אגף הנכסים ,ובלשכת הממונה על
מחוז המרכז ,רמלה.
י' בכסלו התשע"ב ( 6בדצמבר )2011
תמר אריאלי
פקידת הסדר מקרקעין
מחוז תל אביב והמרכז

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום
מס' /5848 ,5849רמלה (חלק מגושי שומה  ,)4450 ,4449נפת
רמלה ,הוצגו היום ,למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין מחוז תל אביב והמרכז ,דרך מנחם בגין  ,125קריית
הממשלה ,קומה  ,7תל אביב ,בעיריית רמלה ,אגף הנכסים,
ובלשכת הממונה על מחוז המרכז ,רמלה.
י' בכסלו התשע"ב ( 6בדצמבר )2011
תמר אריאלי
פקידת הסדר מקרקעין
מחוז תל אביב והמרכז

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :נכסים גבים  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005532-7 :
המען :ד"נ חוף אשקלון ,גבים .79165
תאריך רישום :ג' בכסלו התשע"ב ( 29בנובמבר .)2011
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )2שם האגודה :בני אדם  -אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות
קהילתית בע"מ.
מס' האגודה.57-005533-5 :
המען :רח' פארן  ,5ירושלים.
תאריך רישום :ג' בכסלו התשע"ב ( 29בנובמבר .)2011
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
( )3שם האגודה :תיירות איילת השחר  -אגודה שיתופית
חקלאית בע"מ.
מס' האגודה.57-005534-3 :
המען :ד"נ גליל עליון ,איילת השחר .12200

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל אוזן ,ת"ז ,036458974
מרח' חיים גרינפלד  ,15/12באר שבע ,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.
אייל אוזן ,מפרק

א.א .פוקוס בע"מ
(ח"פ )51-380947-5
(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  ,15.2.2012בשעה  ,13.00ברח' חיים גרינפלד
 ,15/12באר שבע ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אייל אוזן ,מפרק

תאריך רישום :ג' בכסלו התשע"ב ( 29בנובמבר .)2011
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
ג' בכסלו התשע"ב ( 29בנובמבר )2011
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעה על שינוי סיווג אגודה
להלן נתונים בעניין האגודה:
שם האגודה :קיבוץ מזרע.

יקבי חברון-שווק ( )1989בע"מ
(ח"פ )51-137211-2
(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  ,5.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב קליין ,ת"ז ,317765808
מרח' תכלת מרדכי  ,19/17ירושלים ,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.

מס' האגודה.57-000089-3 :
המען :מזרע ,מזרע .19312
תאריך רישום :י"א בסיוון התרצ"ב ( 15ביוני .)1932
סוג ראשי :חקלאות.

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

סוג משני :קיבוץ מתחדש.
ג' בכסלו התשע"ב ( 29בנובמבר )2011
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
א.א .פוקוס בע"מ
(ח"פ )51-380947-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין

ילקוט הפרסומים  ,6341י"ח בכסלו התשע"ב14.12.2011 ,

יקבי חברון-שווק ( )1989בע"מ
(ח"פ )51-137211-2
(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  ,15.2.2012בשעה  ,16.00ברח' תכלת מרדכי
 ,19/17ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב קליין ,מפרק
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משתלות רצון בע"מ
(ח"פ )51-126040-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,5.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק רצון ,ת"ז ,42234997
מרח' שבזי  ,16קדימה ,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 רצון ,מפרק

משתלות רצון בע"מ
(ח"פ )51-126040-8
(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  ,15.2.2012בשעה  ,14.00ברח' שבזי  ,16קדימה,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יצחק רצון ,מפרק

לינור תכשיטים בע"מ
(ח"פ )51-242275-9
(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  ,6.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן מירו ,ת"ז ,051511616
מדרך עכו  ,27עכו ,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.
איתן מירו ,מפרק

לינור תכשיטים בע"מ
(ח"פ )51-242275-9
(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
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תתכנס ביום  ,15.2.2012בשעה  ,15.00בדרך עכו  ,27עכו ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
איתן מירו ,מפרק

א .מירו בע"מ
(ח"פ )51-190449-2
(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  ,6.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן מירו ,ת"ז ,051511616
מדרך עכו  ,27עכו ,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.
איתן מירו ,מפרק

א .מירו בע"מ
(ח"פ )51-190449-2
(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  ,14.2.2012בשעה  ,14.00בדרך עכו  ,27עכו ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
איתן מירו ,מפרק

אב-דר נאמנויות (רמת גן  )1992בע"מ
(ח"פ )51-170435-5
(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  ,8.12.2011התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נילי וילף,
ת"ז  ,031386873מדרך השלום  ,53מגדל הורד ,קומה  ,23גבעתיים
 ,53454למפרקת 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.

ילקוט הפרסומים  ,6341י"ח בכסלו התשע"ב14.12.2011 ,

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,8.4.2012בשעה
 ,17.00במשרדי 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.
נילי וילף ,עו"ד ,מפרקת

אדן סילבר נאמנויות  1994בע"מ
(ח"פ )51-197874-4
(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  ,8.12.2011התקבלה החלטה
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נילי וילף,
ת"ז  ,031386873מדרך השלום  ,53מגדל הורד ,קומה  ,23גבעתיים
 ,53454למפרקת 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  ,8.4.2012בשעה
 ,17.00במשרדי 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.
נילי וילף ,עו"ד ,מפרקת

שובל גבור בע"מ

פרדס פרשקובסקי בע"מ
(ח"פ )51-030248-2
(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  ,20.1.2012בשעה  ,18.00במשרדה של עו"ד רחלי פרשקובסקי,
רח' בן אליעזר  ,34ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקים,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רחלי פרשקובסקי ,עו"ד
			

רמי פילו ,עו"ד

מפרקים

חברת ל.ה-.סוכנויות ונציגויות בע"מ
(ח"פ )51-235128-9
(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  ,29.1.2012בשעה  ,10.00במשרדי החברה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אביגל לאורה חכמי צירלין ,מפרקת

אופטימום פריים

(ח"פ )51-299972-3

(ח"פ )51-41189-3

(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  ,15.1.2012בשעה  ,10.00במשרדו של המפרק ,רח'
מנחם בגין  ,7קומה  ,29רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמיר אייל ,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  ,31.1.2012בשעה  ,8.00ברח' אהרונוביץ'
 3רחובות ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שגיב פרץ ,מפרק

אלוני עד בע"מ

פיוניר לגלופות והפרדות ( )1986בע"מ

(ח"פ )51-185270-9

(ח"פ )51-110132-1

(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  ,15.1.2012בשעה  ,10.00במשרדו של המפרק ,רח'
מנחם בגין  ,7קומה  ,29רמת גן ,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  ,22.1.2012בשעה  ,11.30ברח' הפלד  ,38אזור
התעשייה חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר אייל ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6341י"ח בכסלו התשע"ב14.12.2011 ,

איתן גרשון ,עו"ד ,מפרק
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קוים לעיצוב  -בר שי בע"מ
(ח"פ )51-201380-6

ת"ז  ,050114156מרח' ז'בוטינסקי  ,36ראשון לציון  ,75277למפרק
החברה.
הרצל לוי ,רו"ח ,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  ,22.1.2012בשעה  ,10.30ברח' הפלד  ,38אזור
התעשייה חולון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
איתן גרשון ,עו"ד ,מפרק

אויערבאך מזגנים (א.ש ).בע"מ
(ח"פ )51-297409-8

(ח"פ )51-322757-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנט לחמני ,ת"ז ,65201907
מרח' בן גוריון  ,85מעלות ,למפרקת החברה.
אנט לחמני ,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  ,22.1.2012בשעה  ,19.00במשרד המפרק ,רח' שד'
יחזקאל  ,11מודיעין עילית ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יעקב אלחרר ,עו"ד ,מפרק

מ.דביר פיתוח פרוייקטים ( )1995בע"מ
(ח"פ )51-223105-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדי סרן ,מרח' היצירה
 ,3רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
גדי סרן ,עו"ד ,מפרק

אטם איכות ללא פשרות בע"מ
(ח"פ )51-169296-4
(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  ,1.12.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח הרצל לוי,
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אנ-דן אחזקות בע"מ

קרדן שירותים ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-186839-0
הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,29.12.2011בשעה  ,11.00במשרדי החברה,
דרך מנחם בגין  ,154בית קרדן ,תל אביב ,לשם הגשת דוח על
מצב עסקיה של החברה עם רשימת נושיה ואומדן תביעותיהם
ולצורך בחירת מפרק לעסקי החברה ולחלוקת נכסיה.
אסיפת הנושים הנ"ל תתכנס לאחר כינוסה של אסיפה
כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (שעתידה
להתכנס באותו היום בשעה  ,)10.00שעל סדר יומה קבלת
החלטה מיוחדת לפירוק מרצון של החברה.
אשר אלמוזנינו ,דירקטור

נ.גרינברג משרד עורכי דין
(ח"פ )51-436453-8
(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  ,22.1.2012בשעה  ,12.00ברח' אבא הלל
סילבר  ,12רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נפתלי גרינברג ,מפרק

קומאודיט חישובים פיננסיים בע"מ
(ח"פ )51-323970-7
(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

ילקוט הפרסומים  ,6341י"ח בכסלו התשע"ב14.12.2011 ,

תתכנס ביום  ,29.1.2011בשעה  ,15.00במשרד עו"ד ירון הרשקוביץ,
דרך מנחם בגין  ,154תל אביב  ,64921לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ארז מנור ,מפרק

פיטרו-הכט יבוא ושיווק בע"מ
(ח"פ )51-146986-8
(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  ,30.1.2012בשעה  ,12.00במשרדי לאמעי סידר רהט
צידון פינק עורכי דין ,דרך השלום  ,53גבעתיים  ,53454לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ארז אביב ,עו"ד ,מפרק

עולם קטן שירותי המרה בינלאומיים בע"מ
(ח"פ )51-422868-3
(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  ,30.1.2012בשעה  ,12.00במשרדי לאמעי סידר רהט
צידון פינק עורכי דין ,דרך השלום  ,53גבעתיים  ,53454לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ארז אביב ,עו"ד ,מפרק

בנקוק
(ח"פ )51-140678-7
(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  ,30.1.2012בשעה  ,11.00ברח' הרואה  ,44רמת
גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
מנחם קרשבלום ,מפרק

מ .עמר יהלומים בע"מ
(ח"פ )51-313151-6
(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

ילקוט הפרסומים  ,6341י"ח בכסלו התשע"ב14.12.2011 ,

החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.8.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה עמר ,מרח' רמב"ם
 ,6נתניה ,טל'  ,054-3977493למפרק 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  ,31.1.2012בשעה
 ,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.
משה עמר ,מפרק

חורש נכסים ייזום וניהול פרויקטים ( )1996בע"מ
(ח"פ )51-232361-9
(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  ,1.2.2012בשעה  ,12.00במשרדי המפרקת ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ציפי רוזנברג ,עו"ד ,מפרקת

חורש נכסים בע"מ
(ח"פ )51-160882-0
(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  ,1.2.2012בשעה  ,12.00במשרדי המפרקת ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ציפי רוזנברג ,עו"ד ,מפרקת

חורש השקעות ונכסים ( )1993בע"מ
(ח"פ )51-188941-2
(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  ,1.2.2012בשעה  ,12.00במשרדי המפרקת ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ציפי רוזנברג ,עו"ד ,מפרקת
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הוטל לינקס בע"מ

י.ש.י.מ שיווק ויבוא מוצרי מזון  1998בע"מ

(ח"פ )51-189362-0
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-263421-3
(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  ,5.2.2012בשעה  ,11.00ברח' מנחם בגין  ,11רמת
גן ,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  ,7.2.2012בשעה  ,17.30במשרדי המפרק ,מגדלי
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.

אייל רייף ,עו"ד ,מפרק

אסי רוטברט ,עו"ד ,מפרק

תרמוטסט בע"מ
(ח"פ )51-251082-7
(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  ,5.2.2012בשעה  ,16.00ברח' רמב"ם  ,3כפר
יונה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עוז חיים ,עו"ד ,מפרק

ווייזבוקס טכנולוגיות בע"מ
(ח"פ )51-383027-3
(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  ,7.2.2012בשעה  ,9.00ברח' משה שרת  ,36תל
אביב לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שרון טל ,מפרק

א.ג .אליאס נכסים והשקעות בע"מ
(ח"פ )51-373865-8
(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  ,6.2.2012בשעה  ,10.00ברח' הגפן  ,41חיפה ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
אליאס גיריס ,מפרק

מודעה בתנועה
(ח"פ )51-299239-7
(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  ,12.2.2012בשעה  ,11.00ברח' החבצלת ,19
ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף ברק ,עו"ד ,רו"ח ,מפרק

אחים סרור א.ק .בע"מ
(ח"פ )51-303882-8
(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  ,7.2.2012בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,מגדלי
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.
אסי רוטברט ,עו"ד ,מפרק

פלדות עגולות בע"מ
(ח"פ )51-021803-5
(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  ,13.2.2012בשעה  ,16.00במרכז עזריאלי ,1
מגדל עגול ,קומה  ,33תל אביב  ,67021לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
יזהר פקר ,מפרק
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דש מכשירים פיננסיים בע"מ

ל.ע.ד סחר ושיווק בע"מ

(ח"פ )51-332295-8
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-381391-5
(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  ,14.2.2012בשעה  ,12.00במשרדי החברה,
רח' יהודה הלוי  ,23תל 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  ,20.2.2012בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' הגדוד העברי ,10/211
בניין אשקלון סנטר ,אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד דרעי ,רו"ח ,מפרק

שאול אל עמי ,עו"ד ,מפרק

קפיטל-ברגר עתיד בע"מ

ד.נ.י עבודות אקוסטיקה ,מיכשור ובקרה בע"מ

(ח"פ )51-327329-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-346121-0
(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  ,14.2.2012בשעה  ,13.00במשרדי החברה,
רח' יהודה הלוי  ,23תל 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  ,20.2.2012בשעה  ,16.00אצל המפרק ,רח' הגדוד העברי ,10/211
בניין אשקלון סנטר ,אשקלון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד דרעי ,רו"ח ,מפרק

יורם ברוך ,עו"ד ,מפרק

אמיל את דיאב עבודות חשמל בע"מ

ח.ת.ך  -ייצור והרכבת מבני פלדה בע"מ

(ח"פ )51-256853-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-143778-2
(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  ,14.2.2012בשעה  ,9.00במשרד החברה,
טמרה ,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  ,26.2.2012בשעה  ,17.00במשרד המפרק,
רח' שברץ  ,1רעננה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ראיף דיאב ,מפרק

אביגדור בן יהודה ,רו"ח ,מפרק

מרכז הקד"מ הישראלי בע"מ

מחקרי מזון אינטואיטיביים בע"מ

(ח"פ )51-446694-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-236836-6
(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  ,14.2.2012בשעה  ,9.00ברח' מזל אליעזר ,5
ראשון לציון ,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 העסקים הראשון שלאחר חלוף  30ימים ממועד
פרסום הודעה זו ,בשעה  ,12.00במשרד המפרקת ,דרך אבא הלל
סילבר  ,16קומה  ,13רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יריב צבי נולמן ,מפרק

חן רז ,עו"ד ,מפרקת
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שאדי ג'ברין משרד-עורכי-דין

אחים סרור בע"מ

(ח"פ )51-335103-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

(ח"פ )51-321950-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.11.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסי רוטברט,
ממגדלי עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,קומה  ,36תל אביב,
למפרק החברה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,6.12.2011התקבלה החלטה במניין
חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שאדי ג'ברין ,מרח'
עצמון  ,16נצרת עילית ,טל'  ,04-6081818למפרק 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.

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.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,30.4.2012בשעה
 ,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.

אסי רוטברט ,עו"ד ,מפרק

שאדי ג'ברין ,עו"ד ,מפרק

ישראל ברלב  -אלכס כהן אדריכלות ותכנון ערים בע"מ

רבניד מסחר בע"מ
(ח"פ )51-115417-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.11.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר בראל ,משדרות
רוטשילד  ,134תל 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.

(ח"פ )51-212670-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.11.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסי רוטברט,
ממגדלי עזריאלי  ,3המגדל המשולש ,קומה  ,36תל 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.
אסי רוטברט ,עו"ד ,מפרק

ניר בראל ,עו"ד ,מפרק

טרנס דן כימיקלים ומתכות אמריקה בע"מ
(ח"פ )51-368138-7
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,27.11.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מזל ברזילאי ,מרח'
מאנה  ,21תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מזל ברזילאי ,עו"ד ,מפרקת
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עב-נב ייעוץ בע"מ
(ח"פ )51-289124-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.11.2011התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סיגל וידנפלד ,ת"ז
 ,058611104מרח' נחום גוטמן  ,5רעננה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
סיגל וידנפלד ,מפרקת
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פינת חלקה  180/18-19בגוש  6940בע"מ

מוטוביט בע"מ

(ח"פ )51-025113-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אהוד מררי ,ת"ז
 ,031390750מרח' החשמונאים  ,107תל אביב ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-178383-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי ימיני ,מרח' בורוכוב
 ,80רעננה ,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.

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.

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

אהוד מררי ,עו"ד ,מפרק

סופרמרקט ח'ורי בע"מ
(ח"פ )51-377321-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,1.12.2011לאחר שכל
החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של  21ימים
מראש ,התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את
עו"ד שירה ג'רוש ,ת"ז  ,032920886מנצרת ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שירה ג'רוש ,עו"ד ,מפרקת

אלגרן השקעות וייזום בע"מ
(ח"פ )51-371104-4
(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  ,5.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי ברימר ,ממרכז
עזריאלי  ,1קומה  ,22תל אביב  ,67021למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אורי ברימר ,עו"ד ,מפרק

וורבאל אינטרנשיונל (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-374593-5

שתיל השקעות בנדל"ן בע"מ

(בפירוק מרצון)

(ח"פ )51-210674-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,4.12.2011התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב תור ,מרח'
אחוזה  ,142רעננה ,למפרק החברה.

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

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.
יעקב תור ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6341י"ח בכסלו התשע"ב14.12.2011 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.1.2012בשעה  ,10.00ברח' בית הדפוס
 ,12ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שבתאי סיני ,עו"ד ,מפרק

מרקורדיאם בע"מ
(ח"פ )51-411859-5
(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
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תתכנס ביום  ,15.1.2012בשעה  ,12.00במשרדי החברה לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
יהודה וידן ,רו"ח ,מפרק

בל אפולו בע"מ
(ח"פ )51-184902-8
(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  ,15.1.2012בשעה  ,10.00במשק  ,70מושב נחלים,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
מיכאל פסל ,מפרק

מ.ס .הנדסת יעול
(ח"פ )51-226042-4
(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  25.1.2012בשעה  ,9.00אצל המפרק ,ברח'
סנפיר  ,5קיסריה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרכוס סמריק ,מפרק

נחלה  1בגוש  3946בע"מ
(ח"פ )51-026298-3
(בפירוק מרצון)
הודעה על החלפת מפרק
ניתנת בזה הודעה כי ביום  ,27.11.2011התקבלה החלטה
להחליף את מפרק החברה ,עו"ד רונן הורוביץ ,ולמנות את רו"ח
יורי אביאל ,מרח' המסגר  ,18תל אביב ,למפרק החברה.
יורי אביאל ,רו"ח ,מפרק

ב.שבירו נכסים בע"מ
(ח"פ )51-433913-4
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רונית שבירו ,עו"ד ,מפרקת

בסר ישראל נדל"ן
(ש"מ )55-023107-0
הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי אלפד השקעות
ואחזקות בע"מ ,ח"פ  ,51-413803-1חדלה להיות שותף מוגבל
בשותפות שבנדון ומעבירה את חלקה ( 245ש"ח) לב.ס.ר
פרויקטים בע"מ ,ח"צ .52-003862-1
צבי לברון ,עו"ד
			
בא כוח השותפות
			

ק.א.א 2.קסטל אפישנסי אנטרפרייזס
(ש"מ )55-024087-3
הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,23.10.2011
השותף המוגבל איזי ליבלר ,ת"ז  ,321652422המחה את כל
זכויותיו בשותפות לבנו השותף המוגבל יונתן ליבלר ,ת"ז
 ,309960516בלא הגדלת מספר השותפים.
			

הילה שטרן ,עו"ד

			

באת כוח השותפות

ק.א.א 2.קסטל אפישנסי אנטרפרייזס
(ש"מ )55-024087-3
הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,13.11.2011
השותפה המוגבלת  ,The Breners Friendly Societyהעבירה
את כל זכויותיה בשותפות ל ,John Corre-בלא הגדלת מספר
השותפים.
			

הילה שטרן ,עו"ד

			

באת כוח השותפות

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון ואחרון
בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,בתיק פש"ר 29079/11/09
שם החייב :אהרון הורוביץ ,ת"ז  ,040916892מרח' קדימה  ,35ירושלים.
שם הנאמן ומענו :עו"ד יריב שי ישינובסקי ,רח' לינקולן ,20
תל אביב.
סוג הדיבידנד :רגיל ודין קדימה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,26.1.2012בשעה  ,16.00במשרדי המפרקת ,רח' בן 		
גוריון  ,2רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה
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