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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-מתפרסמים בזה שמות
המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:
לבתי משפט השלום מחוז תל אביב ()1
עו"ד יוסי טופף
עו"ד אפרת אליאס
עו"ד נמרוד טפר
עו"ד חנוך ארליך
עו"ד יורם ליכטנשטיין
עו"ד אפרת בוסני
עו"ד חגי לרון
עו"ד יגאל בורוכובסקי
עו"ד שי (משה) מזרחי
הרשם אריה ביטון
עו"ד אלדד נבו
עו"ד אפרת בר–נתן
הרשם דן סעדון
עו"ד רבקה גלט
עו"ד רונן פלג
עו"ד סיגל דומיניץ-סומך
עו"ד עידית פלד
עו"ד אליאנא דניאלי
עו"ד פנינה פריצקי
עו"ד עופר דרורי
עו"ד אריאל צימרמן
עו"ד עדי הדר
עו"ד איתי רגב
עו"ד רנה הירש (בסקר)
עו"ד תרצה שחם-קינן
עו"ד שמואל הרבסט
עו"ד איריס שמואלי
עו"ד אורית וינשטיין
עו"ד נעה תבור
עו"ד ירון (אהרוני) חיים
לבתי משפט השלום מחוז הדרום ()1
עו"ד יוסי טופף
הרשמת דורית בונדה
עו"ד איתי רגב
עו"ד ליאור ברינגר
רשמים בכירים
הרשמת ורדה שוורץ
הרשמת רבקה ארד
הרשמת עפרה גיא

הרשם יניב בוקר
רשם הוצל"פ ניר נחשון
רשם הוצל"פ  משה הולצמן

רשמת הוצל"פ מאיה אב-גנים ויינשטיין
כ"ה באדר התשע"ב ( 19במרס )2012
(חמ )3—1803
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2870התשס"ז ,עמ' .882

הודעה על מינוי שופט
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 אשר גרוניס ,לכהונת
נשיא בית המשפט העליון החל ביום ח' באדר התשע"ב (28
בפברואר .)2012
ז' באדר התשע"ב ( 1במרס )2012
(חמ -3-60ה)1
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
 2ס"ח התשמ"ד ,עמ' .78
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מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה
וגופים מבוקרים
לפי חוק שירות המדינה (משמעת) ,התשכ"ג1963-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק שירות המדינה (משמעת),
התשכ"ג ,11963-ובהתייעצות עם ראש הממשלה ,2אני ממנה את
הרשומים מטה לחברי בית הדין למשמעת לפי הסעיף האמור:
מתוך רשימת נציב שירות המדינה:
ניסן גונן ,ת"ז 572156
מתוך רשימת ארגוני העובדים:
רחל קליינפלד פרידלנדר ,ת"ז 56023088
רון לובל ,ת"ז 050253640
ירח שפיר ,ת"ז .04029013
תוקף המינוי לחמש שנים.
י"א באדר התשע"ב ( 5במרס )2012
(חמ )3-399
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;50התשנ"ד ,עמ' .82
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .3790

מינוי חבר בוועדה המייעצת לרשם המתווכים
לפי חוק המתווכים במקרקעין ,התשנ"ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  4לחוק המתווכים במקרקעין,
התשנ"ו ,11996-אני ממנה את גיא פלדמן 2לנציג לשכת עורכי
הדין בוועדה המייעצת לפי החוק האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ח באדר התשע"ב ( 12במרס )2012
(חמ )3-2758
יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
1
2

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .70
י"פ התשס"ט ,עמ' .31

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 עלמה מחלת הניוקסל:
מושב עלמה ,ריחאניה ,כרם בן זמרה ,רמות נפתלי ,דישון,
מלכיה ,אביבים ,יראון ,ברעם ,דוב"ב ,סאסא ,צבעון ,ספסופה,
מירון ,דלתון ,איילת השחר ,מחניים ,חצור הגלילית ,צפת ,וכל
מקום אחר הנמצא ברדיוס של  10קילומטרים ממושב עלמה.
כ"ד באדר התשע"ב ( 18במרס )2012
(חמ )3-126
__________
1

נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים

ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
ילקוט הפרסומים  ,6395כ"ו באדר התשע"ב20.3.2012 ,

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 36157-09-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת אסטרומוד בע"מ ,ח"פ .51-384252-6
והמבקשות :הודיה בריזלי (שפירא) ת"ז  ;201588068מיכל
פדידה ,ת"ז  ;203520754רויטל סלטי ,ת"ז  ;430449002רוני סאדתי,
ת"ז  ;17702861ליהי הלוי ,ת"ז  ,300455102ע"י ב"כ עו"ד אמנון גת
ו/או טל דור ו/או  יצחק בכרנשטיין ,ת"ד  ,439בית  ,69כפר חב"ד
 ,50840טל'  ,03-9607708פקס' .03-9603284
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  18.9.2011הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.4.2012בשעה .8.30

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
בי.סי.אס.גרוז פאנד (ישראל)
(ש"מ )55-001876-6
הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי השותפה
המוגבלת אס.אר .אקורד בע"מ ,ח"פ  ,52-003867-0העבירה את
כל זכויותיה בשותפות  2,000,000דולר ארה"ב ,ל -
(א) וינטג' ונצ'רס פרטנרס ( IIIקיימן) ,ש"מ  ,53-022816-2אשר
תהיה שותפה מוגבלת בשותפות וזכויותיה בשותפות
יהיו  1,432,000דולר ארה"ב;
(ב) לשותפות וינטג' ונצ'רס פרטנרס ( IIIישראל) ,ש"מ
 ,55-022650-0אשר תהיה שותפה מוגבלת בשותפות
וזכויותיה בשותפות יהיו  568,000דולר ארה"ב.

				
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 מיום ,28.3.2012
בשעה .8.30
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסרו המבקשות ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
אמנון גת ,עו"ד
בא כוח המבקשות
בבית המשפט המחוזי מרכז

אודליה סידי ,עו"ד
באת כוח השותפות

שדות חפר אחזקות בע"מ

(ח"פ )51-271884-2
(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  ,23.4.2012בשעה  ,9.30במזכירות ק .מעברות ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
                                    רונן בר–ניר ,מפרק

פר"ק 49182-12-11
בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-

סלולרי ישיר בע"מ

ובעניין פירוק חברת אחים כץ קבלני חשמל ומתקנים בע"מ,
ח"פ .51-272666-2

(ח"פ )51-282383-2
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

והמבקש :גד שילר ,עו"ד ,מפרק זמני של החברה ,מרח' יגאל
אלון  ,53תל אביב  ,67062טל'  ,03-5377040פקס' .03-5377041
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  27.12.2011הוגשה בקשה
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,4.4.2012בשעה .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  16.00ביום
.3.4.2012
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גד שילר ,עו"ד
מפרק זמני

ילקוט הפרסומים  ,6395כ"ו באדר התשע"ב20.3.2012 ,

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,13.5.2012בשעה  ,10.00במשרד בא כוח החברה,
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

טכניקל ליסינג בע"מ
(ח"פ )51-352652-5
(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  ,13.5.2012בשעה  ,10.00במשרד בא כוח החברה,
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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.

הנ"ל תתכנס ביום  ,15.5.2012בשעה  ,16.30במשרדי החברה ,רח'
עומרים  ,11עומר ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בא כוח החברה

                                    חנן שחף ,מפרק

שי הראל ,עו"ד

מאגר וסחר (אוסטרלי רי-אינווסט) בע"מ

תכלית דולר ארה"ב רי-אינווסט בע"מ

(ח"פ )51-405641-5
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-405323-0
(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  ,14.5.2012בשעה  ,12.00ברח' אבן גבירול
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אורטל אלמשלי ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,14.5.2012בשעה  ,12.00ברח' אבן גבירול
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אורטל אלמשלי ,עו"ד ,מפרקת

להב ה .אופנה בע"מ

תכלית דולר אוסטרלי רי-אינווסט בע"מ

(ח"פ )51-354293-6
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-405322-2
(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  ,14.5.2012בשעה  ,12.00ברח' אבן גבירול
 ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אורטל אלמשלי ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  ,15.5.2012בשעה  ,9.00ברח' יחזקאל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
                                    רינה רוסו ,מפרקת

מ.א.ש.ד.א.מ .מרפאת שיניים בע"מ

מאגר וסחר (ארה"ב רי-אינווסט) בע"מ

(ח"פ )51-279060-1
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

(ח"פ )51-405642-3
(בפירוק מרצון)
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
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