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הודעה על מינוי שופטים
לפי חוק בתי משפט ]נוסח משולב[ ,התשמ״ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ׳׳ד1984-י ,אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף
סמכותו לפי סעיף  4לחוק-יסוד :השפיטה ,2את -
השופט ניל הנדל  -לכהונת שופט של בית המשפט העליון;

מר עופר גרוסקופף  -לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
מרכז;
השופט יגאל מרזל  -לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי.
החל ביום כ״ו בתשרי התש״ע ) 14באוקטובר .(2009
ז' בכסלו התש״ע ) 24בנובמבר (2009
)חמ (3—60
יעקב נאמן
שר המשפטים

השופט עוזי פוגלמן  -לכהונת שופט של בית המשפט העליון;
השופט יצחק עמית  -לכהונת שופט של בית המשפט העליון;
השופטת נילי ארד  -לכהונת סגנית נשיא של בית הדין הארצי
לעבודה;
השופטת קלרה רג'ינאנו  -לכהונת שופטת של בית המשפט
המחוזי מרכז;
השופט אהרן מקובר  -לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
מרכז;
השופט יעקב שינמן  -לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
מרכז;
השופט רפאל כרמל  -לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
בירושלים;
השופט חיים טובי  -לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
בתל אביב;

מינוי נציגי ציבור לבתי הדין לעבודה
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט969-י
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  10לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ״ט969-י' ,ולאחר התייעצות כנדרש בסעיף האמור ,אנו
ממנים את האנשים שלהלן לנציגי ציבור בבתי הדין לעבודה.
בית הדין הארצי לעבודה:
נציגי מעבידים

תעודת זהות

בליזובסקי יורם

00909788

בן אבו דוד

30327746

בר סלע דן

04345690

הורן רות

07211022

טמיר דורון

08619520

השופטת ליאורה ברודי  -לכהונת שופטת של בית המשפט
המחוזי מרכז;

רג'ואן דוד

07821010

שגב יהודה

76042738

השופט איתן אורנשטיין  -לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי בתל אביב;

נציגי עובדים

השופט מנחם רניאל  -לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
בחיפה;

השופט יהושע גייפמן  -לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
בתל אביב;

תעודת זהות

ספיר אבישי

00133744

פרץ אסתר

78760253

מר מרדכי לוי  -לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי בבאר
שבע;
השופט אברהם אליקים  -לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי בחיפה;

בית הדין האזורי ירושלים:
נציגי מעבידים

תעודות זהות

בירן אורי

50712660

ברלך מאיר

05934732

חביב אהוד

09647439

חפץ רמה

54720982

לוזון יעקב

78996055

השופט אבי זמיר  -לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
בתל אביב;

מנצורי אברהם

70210448

פיקל ברוך

69500460

השופטת בטינה טאובר  -לכהונת שופטת של בית המשפט
המחוזי בחיפה;

נציגי עובדים

עו״ד משה הכהן  -לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
בירושלים;
השופט יעקב שפסר  -לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
בבאר שבע;
השופט מאיר יפרח  -לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
בתל אביב;

השופטת טלי חיימוביץ'  -לכהונת שופטת של בית המשפט
המחוזי בבאר שבע;

תעודת זהות
00773366

אפיק זאב
בלום עלי

01623206

בר און מיכאל

05029111

השופטת יעל רז-לוי  -לכהונת שופטת של בית המשפט
המחוזי בבאר שבע;

כהן רפאל

00351601

לוי טובה

43673995

י ס׳׳ח התשמ״ד ,עמ' .198
 2ס׳׳ח התשמ״ד ,עמ' .78

י ס״ח התשכ״ט ,עמ'  ;70התשס״ט ,עמ' .242

השופטת נחמה נצר  -לכהונת שופטת של בית המשפט המחוזי
בבאר שבע;
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נציגי עובדים

תעודת זהות

נציגי עובדים

תעודת זהות

סנדובסקי דוד

30463236

איטח יוסי

54027453

פוסט אפרים

00771055

אפרימי אברהם

65223786

רבינוביץ אברהם

59638007

גולדנברג חיה שרה

68858703

רוביו ירדנה

51899359

גולדנברג חיים

01922210

גושה עיראקי גיהאד

35311208

דהאן חנניה

71321715

בית הדין האזורי נצרת:

דהן פרוספר

06845586

12371837

דניאלי דוד

71467278

נציגי מעבידים

אסדי רבאח

20026191

זנזורי אשר

42056192

גבריאלי אילן

43648112

חורי חאתם

20905766

אלמאלם שמעון

תעודות זהות

הולצמן יצחק

51308989

חיר פארס

20840740

הרשטיין צבי

53586541

חריש נאזם

50101336

כהן יגאל

55899710

נוישול לאה

01213974

לארי אברהם

55987044

סבאג פואד

21073374

מזרחי יהודה

23956477

עין גיל יצחק

42544445

נטל ציפורה

54624077

פריינטה רפאל

63568638

פרידמן ישראל

05821723

רדר גיורא

06176606

תלם יצחק

48834154

שמש חנה

06221063

בית הדין האזורי באר שבע:

נציגי עובדים

תעודת זהות

גוש )הארון( ממדוח

35141712

נציגי מעבידים

תעודות זהות

נודלר ברכה

63866537

אהרוני משה

65337339

לוי שמעון

61137741

נציגי מעבידים

תעודות זהות

נציגי עובדים

תעודת זהות

אופיר אהרון

49368442

משה שמואל

46849485

ארד משה

65886467

ששון שאול

04137155

בן נון שחר

49256134

גרודסקי כרמלה

06459804

בית הדין האזורי חיפה:

בית הדין האזורי תל אביב:

הבר גד

56140346

נציגי מעבידים

תעודות זהות

וינר חיים

50552074

דקל משה

08759193

זמיר מאיר

06860274

ולדמן דב

50716885

חזן יוסף

77325652

לוטן עמוס

07064553

חקלאי מיקי

06989289

פורת חגית

08319469

יזרעאלי יהודה

05808449

שחר קראוס דורית

57671562

ינאי אברהם

06057046

כהנא צבי

06096234

נציגי עובדים

תעודת זהות

כץ שמואל

06737829

כהן מאיר

53316475

עינב אדם

64823198

אופנהיים דוניו אורה

04321618

קנדל מיכאל סרג׳יו

43608991

בנדה משה

52762358

רז חיים

42271122

ברימן מאיר

08776155

שור אביבה

06075501

ברנפלד שרה

03594702

תומר יצחק

03234101

דיין ספי יוסי

54696232
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נציגי עובדים

תעודת זהות

הוכמן שוורץ יוכבד

55364152

הלוי מעוז

03900834

המר אריה

07110075

הרצברג יפה

50070259

וייל עמוס

07983794

וייס אסתר

64096720

זלוצ'ובר יהושע

43806645

ירקוני מנחם

08054082

כהן רונית

02961670

לאוזון ניסים

65043366

עציון שמואל

43635838

פרלוב שלמה

08875148

קרצר יוסף

10793743

רוזנפרב דב

08816423

שביט נילי

03915667

 .4הוצאות הנסיע ה ייקב עו לפ י מח יר נסיע ה מוזל באוטובוס
ציבור י או כ רטיס מ ינוי חודשי מוזל מ מקום מ גור י העובד
למקום עבודתו ,על יסוד כרטיס הנחה של כמה נסיעות,
אם קיים כרטיס הנחה כזה.
5

6

 .החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון
המעב יד א ו מטעמו ; מוסע העוב ד לכיוו ן א חד בלבד
)לעבודה  ,או ממ נה( יהיה זכאי עד למ חצי ת הסכומים
הנ״ל.

7

 .עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהיא אינו זכאי להחזר
הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

י״ט בכסלו התש״ע ) 6בדצמבר (2009
)חמ (3-107
בנימין (פואד) בן אליעזר
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

י״ג בכסלו התש״ע ) 30בנובמבר (2009
)חמ (3-2109
בנימין )פואד( בן אליעזר
יעקב נאמן
שר המשפטים שר התעשיה המסחר והתעסוקה

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות
נסיעה לעבודה וממנה
לפי חוק הסכמים קי בוציים ,התש י״ז1957-
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  25לחוק הסכ מים קיב וציים,
התשי׳׳ז1957-י ,אני מצ ווה כי תורחב תחו לתן של הור אות
הה סכם ה קיבוצי הכללי ,מ יום כ׳׳ד בטבת התשס ״ט ( 20בינואר
 )2009בי ן לשכת התי אום של הא רגו נים הכל כליים  ,בשם
הארגונ ים המאוג דים בה ,לבין הסתד רות העובד ים הכללית
החדשה ,האגף ל איגוד מ קצועי ,ש מספרו ב פנקס ההסכמים
הקי בוציים הוא  7029/2009וכי ה הוראות המו רחבות ,כ מפורט
בתוספת  ,יחו לו החל ב יום ה' בטב ת התשס״ט ( 1בינוא ר )2009
על כל העובדי ם ו המעבידי ם בישראל א ך למעט ,עוב דים
במפעלי ם מוגנ ים כאמו ר בסעיף )17א( לחוק שכר מיני מום,
התשמ״ז.21987-
תוספת
ה ה ו ר א ו ת ה מ ו רח ב ו ת
מס' הסעיף
בהסכם
 . 2שיע ור החזר הוצאות הנסי עה מיו ם  1בינואר  2009יהיה
עד  22.70שקלים חדשים ליום עבודה.
 . 3כל עובד הז קוק לת חבורה כדי להגיע למ קום עב ודתו ,זכ אי
לקבל מ מעבידו השתתפות עד המקסימום האמור ב סעיף ,2
בהוצא ות נסי עה ל עבו דה ו ממנה ב עד כל י ום עבו דה בפועל
שבו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.
י ס׳׳ח התשי״ז ,עמ' .63
 2ס״ח התשמ״ז ,עמ' .68
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 .עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע
למקום ע בודתו; זכאי להשת תפות מעבידו ב הוצאות
הנסיע ה בגבו לות הס כום הנקו ב בסעיף  2גם בע ד הנ סיעה
הנוס פת ,אם הוא חייב לנסוע באוט ובוס הש ני ,שלוש
תחנות ע ירוניו ת נוספ ות ל פחות כ די להגי ע למקום ע בודתו;
האמור בסעיף זה הוא בכפוף לאמור בסעיף  2לעיל.

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג973-י
בהתאם לסעיף ) 22א( ל חוק זכו ת מטפחי ם של זני צ מחים,
התשל״ג973-י' )ל הלן  -החוק(  ,א ני מודי עה כ י החלטתי
להעב יר למוע צה לזכו יות מטפחים את הבקש ות לריש ום זכות
מטפחים שלהלן -
מבק שות מס' ,4220/09 , 4219/09 , 4218/09 , 4217/09 , 4216/09
.4221/09
שם המ בקש :מדינת ישר אל ,מ שרד החק לאות ,מנהל המ חקר
החקלאי.
מספר הבקשה4216/09 :
תאריך הבקשה.26.08.09 :
שם ה מטפח :דוד חיימ וביץ ,נ תיב ד ודאי ,אלי פוטי בסקי ,ד ויה
סעדיה.
שם הגידול :ריחן מצוי.
השם המוצע לזן :רויה .REVIA -
כינוי הזן :קיץ .SUMMER 374 - 374
תיאור הזן ותכונותיו :צמח עשבוני ,גובה עד  70סמ' ,גבעול
בקוטר  4מ״מ עד  60ס״מ גובה .עלה תמים ,צבע כהה.
תפרחת רגילה-מפוצלת.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4217/09 :
תאריך הבקשה.26.08.09 :
שם ה מטפח :דוד חיימ וביץ ,נ תיב ד ודאי ,אלי פוטי בסקי ,ד ויה
סעדיה.
שם הגידול :ריחן מצוי.
השם המוצע לזן :ירדנה .JORDENIA -
כינוי הזן :קיץ .SUMMER 179 - 179
1

ס״ח התשל״ג ,עמ'  ;272התשמ״ד ,עמ'  ;23התשנ״ו ,עמ' .92
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תיאור הזן ותכונותיו :צמח עשבוני ,גובה עד  70סמ' ,גבעול
בקוטר  4מ׳׳מ עד  60ס׳׳מ גובה .עלה תמים ,צבע ירוק.
תפרחת רגילה-מפוצלת.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4218/09 :
תאריך הבקשה.26.08.09 :
שם המטפח :נתיב דודאי ,דוד חיימוביץ ,אלי פוטיבסקי ,דויה
סעדיה.
שם הגידול :ריחן מצוי.
השם המוצע לזן :נעמה .NAMA -
כינוי הזן :בזיל .BASIL 871 - 871
תיאור הזן ותכונותיו :צמח עשבוני ,גובה עד  70סט /פרקים
קצרים ,קוטר גבעול  4מ״מ ,גובה גבעול עד  60ס״מ .עלה
תמים ,קטן יחסית .תפרחת רגילה-מפוצלת.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4219/09 :
תאריך הבקשה.26.08.09 :
שם המטפח :נתיב דודאי ,דוד חיימוביץ ,אלי פוטיבסקי ,דויה
סעדיה.
שם הגידול :ריחן מצוי.
השם המוצע לזן :אדום-אדום .ADOM-ADOM -
כינוי הזן :אדום .ADOM -
תיאור הזן ותכונותיו :צמח עשבוני ,גובה עד  60סמ' ,גבעול
בקוטר  4מ׳׳מ עד  50ס׳׳מ גובה .עלה תמים ,צבעו אדום.
תפרחת רגילה-מפוצלת.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4220/09 :
תאריך הבקשה.26.08.09 :
שם המטפח :נתיב דודאי ,דוד חיימוביץ ,אלי פוטיבסקי ,דויה
סעדיה.
שם הגידול :מרוה.
השם המוצע לזן :כספית .CASPITE -
כינוי הזן :כללית .CELLIET 1 - 1
תיאור הזן ותכונותיו :צמח מסועף ,גובה  50סמ' ,גבעול-צורה
בחתך :מרובע ,רוחב  6-5מ״מ .עלה תמים ,רחב ,צבע כהה.
תפרחת רגילה-מפוצלת.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
מספר הבקשה4221/09 :
תאריך הבקשה.26.08.09 :
שם המטפח :נתיב דודאי ,דוד חיימוביץ ,אלי פוטיבסקי ,דויה
סעדיה.
שם הגידול :מרוה.
השם המוצע לזן :סילבר ליין .SILVER LINE -
כינוי הזן :מרוה .SAGE 24.1 - 24.1
תיאור הזן ותכונותיו :צמח מסועף ,גובה  50סמ' ,גבעול-צורה
בחתך :מרובע ,רוחב  5-6מ״מ .עלה תמים ,גדול ,מאורך,
צבע כסוף .תפרחת רגילה-מפוצלת .פריחה מאוחרת.
ייחוד הזן :צירוף תכונותיו של הזן.
המבקש להתנג ד לבקש ה בהתאם לסעיף  23לחו ק ,יגיש
את התנג דותו לי די איל ה אייזנבר ג במש רד המ ועצה לזכו יות
מטפח ים ,מש רד החקל אות ופית וח הכ פר ,ת׳׳ד  ,30בי ת דגן
.50250
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לבקשה להתנ גדות י ש לצרף אישו ר מ סירה בדבר מסירת
מסמכי ההתנגד ות בהתאם לתקנה  12לתקנו ת זכו ת מטפחים
של זני צמחים ,התשל״ד.1974-
א' בכסלו התש״ע ) 18בנובמבר (2009
)חמ (3-235
מיכל גולדמן
רשם זכויות מטפחים

הודעה בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל״ג1973-
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  24לחוק זכויות מטפחים של
זני צמחים ,התשל׳׳ג1973-י ,כי רשמתי בספר הזכויות ,זכויות
מטפחים כמפורט להלן:
מס' הרישום2902 :
מס' הבקשה.3512/03 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ,מינהל המחקר
החקלאי.
שם המטפח :דורון הולנד ,עירית בר-יעקב ,כאמל עבד חטיב,
פתחי עבד אלהאדי ,אהוד יונאי  -ישראל.
הגידול והזן :רימון מצוי ,שני יונאי ).(SHANI YONAI
מס' הרישום2903 :
מס' הבקשה.3620/04 :
שם המבקש :ניצן ניר ,ישראל.
שם המטפח :ניצן ניר ,ישראל.
הגידול והזן :פרח שעווה ,ארלי מיה ). (EARLY MAYA
מס' הרישום2904 :
מס' הבקשה.3673/04 :
שם המבקש,Redeva Ltd.,U.K. ,GIYO International Inc. :
ישראל )על ידי  - GIYO International Inc.ישראל(.
שם המטפח :אווה איזאק ,רחובות ,ישראל ,Ronnie Mc Nicoln
.Dundee, UK
הגידול והזן :תות שדה ,רד דלייט )RED DELIGHT).
מס' הרישום2905 :
מס' הבקשה.3674/04 :
שם המבקש,Redeva Ltd.,U.K. ,GIYO International Inc. :
ישראל )על ידי  - GIYO International Inc.ישראל(.
שם המטפח :אווה איזאק ,רחובות ,ישראל ,Ronnie Mc Nicoln
.Dundee, UK
הגידול והזן :תות שדה ,רדאוה REDEVA). 41) 41
מס' הרישום2906 :
מס' הבקשה.3675/04 :
שם המבקש,Redeva Ltd.,U.K. ,GIYO International Inc. :
ישראל )על ידי  - GIYO International Inc.ישראל(.
שם המטפח :אווה איזאק ,רחובות ,ישראל ,Ronnie Mc Nicol
.^Dundee, UK
הגידול והזן :תות שדה ,רד מרלין )RED MERLIN).
מס' הרישום2907 :
מס' הבקשה.3679/04 :
 1ס׳׳ח התשל״ג ,עמ'  ;272התשמ״ד ,עמ'  ;23התשנ״ו ,עמ' .92
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שם המבקש :עודד אל-יגון ,ישראל.
שם המטפח :עודד אל-יגון ,ישראל.
הגידול והזן :מנגו הודי ,אל-יגון ).(AL-YAGON
מס' הרישום2908 :
מס' הבקשה.3857/05 :
שם המבקש :ישראל בן אהרון ,ישראל.
שם המטפח :ישראל בן אהרון ,ישראל.
הגידול והזן :רמון מצוי ,ביוטיגרנט (.)BEAUTYGRANATE
מס' הרישום2909 :
מס' הבקשה.3867/05 :
שם המבקש,Redeva Ltd. ,U.K. ,GIYO International Inc. :
ישראל (על ידי  - GIYO International Inc.ישראל).
שם המטפח :אווה איזאק  ,ישראל.
הגידול והזן :תות שדה ,רדאוה .)REDEVA 0129( 0129
מס' הרישום2910 :
מס' הבקשה.3868/05 :
שם המבקש,Redeva Ltd. ,U.K. ,GIYO International Inc. :
ישראל (על ידי  - GIYO International Inc.ישראל).
שם המטפח :אווה איזאק ,ישראל.
הגידול והזן :תות שדה ,רדאוה .)REDEVA 0141(0141
מס' הרישום2911 :
מס' הבקשה.3920/06 :
שם המבקש :אפרים בר ,ישראל.
שם המטפח :אפרים בר ,ישראל.
הגידול והזן :שום שחור ,הגר (.)HAGAR
מס' הרישום2912 :
מס' הבקשה.3921/06 :
שם המבקש :תעשיות ביולוגיות  -משתלה ,ישראל.
שם המטפח :תעשיות ביולוגיות  -משתלה ,ישראל.
הגידול והזן :גיפסנית ,רומבה (.)RUMBA
מס' הרישום2913 :
מס' הבקשה.3922/06 :
שם המבקש :שמואל מור ,ישראל.
שם המטפח :שמואל מור ,ישראל.
הגידול והזן :גיפסנית ,מינימור (.)MINIMORE
מס' הרישום2914 :
מס' הבקשה.3923/06 :
שם המבקש :שמואל מור ,ישראל.
שם המטפח :שמואל מור ,ישראל.
הגידול והזן :גיפסנית ,ג'אונטימור (.JAUNTYMORE
מס' הרישום2915 :
מס' הבקשה.3924/06 :
שם המבקש :שמואל מור ,ישראל.
שם המטפח :שמואל מור,ישראל.
הגידול והזן :גיפסנית ,הילולה (.)HILULA
מס' הרישום2916 :
מס' הבקשה.3925/06 :
שם המבקש :שמואל מור ,ישראל.
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שם המטפח :שמואל מור ,ישראל.
הגידול והזן :גיפסנית ,אמור (.)AMORE
מס' הרישום2917 :
מס' הבקשה.3963/06 :
שם המבקש ,Fertiseeds LTD. :ישראל.
שם המטפח :שמאי יצהר ,רונן ביטון ,ישראל.
הגידול והזן :תות שדה ,אורלי (.)ORLY
מס' הרישום2918 :
מס' הבקשה.3978/07 :
שם המבקש :רונן הילל ,ישראל.
שם המטפח :רונן הילל ,ישראל.
הגידול והזן :רימון מצוי ,שיר (.)SHIR
מס' הרישום2919 :
מס' הבקשה.4020/07 :
שם המבקש :משתלות משיח  2002בע׳׳מ ,ישראל.
שם המטפח :משתלות משיח  2002בע׳׳מ ,ישראל.
הגידול והזן :פרח שעווה ,פינק משיח (.)PINK MASHIACH
מס' הרישום2920 :
מס' הבקשה.4030/07 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ,מינהל המחקר
החקלאי.
שם המטפח :דורון הולנד ,עירית בר-יעקב ,כאמל עבד חטיב,
ישראל.
הגידול והזן :רימון מצוי ,כאמל (.)KAMEL
מס' הרישום2921 :
מס' הבקשה.4031/07 :
שם המבקש :מדינת ישראל ,משרד החקלאות ,מינהל המחקר
החקלאי.
שם המטפח :דורון הולנד ,עירית בר-יעקב ,כאמל עבד חטיב,
ישראל.
הגידול והזן :רימון מצוי ,עמק (.)EMEK
מס' הרישום2922 :
מס' הבקשה.4055/07 :
שם המבקש :אפרים בר ,ישראל.
שם המטפח :אפרים בר ,ישראל.
הגידול והזן :שום שחור ,ניצן (.)NIZAN
מס' הרישום2923 :
מס' הבקשה.4090/07 :
שם המבקש ,Syngenta Seeds B.V :הולנד (על ידי ריינהולד
כהן ושות' ,תל אביב).
שם המטפח ,Martien Everett Gutter :הולנד.
הגידול והזן :אזוביון ,לבלוסה (.)LABLUSA
מס' הרישום2924 :
מס' הבקשה.4099/08 :
שם המבקש ,Germicopa SAS :צרפת (על ידי ריינהולד כהן
ושות' ,תל אביב).
שם המטפח ,Eric Bonnel :צרפת.
הגידול והזן :תפוח אדמה ,קרוסטי (.)CROSTY
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מס' הרישום2925 :
מס' הבקשה.4143/08 :
שם המבקש ,Magaly Zaias-Fast :ארצות הברית )על ידי
ריינהולד כהן ושות' ,תל אביב(.
שם המטפח ,Magaly Zaias-Fast :ארצות הברית.
הגידול והזן :רוסליה ,ג׳ינגל בלס ).(JINGLE BELLS

המועצה לזכויות מטפחים ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
ת”ד  ,30בית דגן .50250
כ”א בחשוון התש”ע ) 8בנובמבר (2009
)חמ (3-361
מיכל גולדמן
רשם זכות מטפחים

י״ג בכסלו התש״ע ) 30בנובמבר (2009
)חמ (3-361

תמצית תקציב רגיל של עיריית חולון
לשנת הכספים ) 2009עדכון(

מיכל גולדמן
רשם זכות מטפחים

צו בדבר החזר תוקף זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים ,התשל”ג1973-
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )80א( לח וק זכות מטפח ים של זני
צמחים ,ה תשל׳׳ג1973-י ,אני מ צווה בזה על החזר ת וקפן של
זכויות מטפחים ,המפורטות להלן:

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות' )להלן  -הפקודה(,
אני מ ודיע ה כי בת וקף הס מכו ת לפי ס עיף )206ג( לפ קודה
שה ואצלה לי ,2אי שרתי ת קציב רג יל של עי ריית ח ולון לש נת
התקציב ) 2009עדכון( שתמציתו להלן:
צד ההכנסות

מס'  2725שניתנה לקלרה דהאן מראשון לציון בגיפסנית מזן
;MIRABELLA
מס'  2771שניתנה ליישום חברה לפיתוח המחקר של
האוניברסיטה העברית בירושלים בפלפל מזן ;DAKAR
מס'  2772שניתנה ליישום חברה לפיתוח המחקר של
האוניברסיטה העברית בירושלים בפלפל מזן .CANNON
מס'  2730שניתנה ^Florida Foundation Seed Producers
 .Incבתות שדה מזן .FESTIVAL
כ׳׳ח בחשוון התש״ע ) 15בנובמבר (2009
)חמ (3-361
___________
 1ס׳׳ח התשל״ג ,עמ' .272

מיכל גולדמן
רשם זכות מטפחים

בהתאם לסעיף  98לחוק זכות מט פחים של זני צמחים,
הוג שה בקשה לתי קון
התשל׳׳ג1973-י ,אני מודי עה כי
ההודעות בד בר בקשה לרישו ם זכות מטפחי ם ,כך שבבקשות
מס' 73695/04 ,63649/04 ,53506/03 ,43250/00 ,33200/00 ,23108/99
בשם המ בקש ,במ קום ”סאן וורלד אינטרנש יונל ,אינק” או ”סאן
וור לד אינ טרנשיונל בע״ מ ,או ”סאן וורלד א ינטרנש יונל” ,ל פי
העני ין יבוא ” ,”Sun World International, LLC.המבקש
להתנגד ל בקש ה בהת אם לסעי ף האמו ר ,יגי ש את ה תנגדותו
בתוך  30ימים ,כקבוע בתקנה )14ב( לת קנות זכות מט פחים
של זני צמחים ,התשל”ד ,81974-לידי אילה אייזנברג ,במשרד

2
3
4
5
6
7
8
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תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה

148,298,000
67,247,600
1,807,000
11,000,000
228,352,600
12,382,800
12,382,800

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

לפי חוק זכו ת מט פחי ם של זנ י צמח ים ,התשל”ג1973-

1

ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

394,639,200
10,564,000
29,110,500
2,312,000
97,848,200
534,474,600

תקבולים אחרים
הכנסות ח”פ ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנ ונה
וכיסוי גירעון נצבר

הודעה בדבר תיקון הודעות בדבר בקשות לרישום
זכות מטפחים

ס”ח התשל”ג ,עמ'  ;272התשמ”ד ,עמ'  ;23התשנ”ו ,עמ' .92
י”פ התש״ס ,עמ' .1005
י”פ התש״ס ,עמ' .4297
י”פ התשס״א ,עמ' .1717
י”פ התשס״ג ,עמ' .3562
י”פ התשס”ד ,עמ' .3963
י”פ התשס”ח ,עמ' .(2649) 2046
ק”ת התשל”ד ,עמ' .713

בשקלים חדשים

צד ההוצאות

1
2

74,000,000
849,210,000
849,210,000
בשקלים חדשים

שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל הוצאות כלליות

158,840,900
237,104,200
2,569,600
398,514,700

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

102,595,100
139,434,000
242,029,100

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

18,145,000
83,469,300
101,614,300

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ'
י”פ התשס״ט ,עמ' .812

.197
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בשקלים חדשים

צד ההוצאות

6,780,400
21,787,600
28,568,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות
הוצאות מימון

4,383,900

הוצאות ח׳׳פ ובגין שנים קודמות

00,000ו

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנ ונה
וכיסוי גירעון נצבר

4,483,900
74,000,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה

849,210,000

הוצאה מותנה

849,210,000

סך הכל הוצאות כולל מותנה
כ׳׳ח בחשוון התש״ע ) 15בנובמבר (2009
)חמ (3—360

גילה אורון
הממונה על מחוז תל אביב

תמצית תקציב רגיל של עיריית ערד
לשנת הכספים 2009
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות' (להלן  -הפקודה(,
אני מודי ע כי בת וקף הס מכו ת לפי סעיף  206לפקודה שהואצלה
לי *  ,2אישר תי תק ציב רגיל של עי ריית ערד לש נת התקצ יב 2009
שתמציתו להלן:
צד ההכנסות

בשקלים חדשים

ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכל עצמיות

0,000ו38,2
00,000ו0,ו
2,270,000
275,000
8,300,000
59,155,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכל תקבולי ממשלה

03,000ו9,
3,386,000ו
,000ווו,ו
7,208,000ו
,000ו8,49
49,299,000

תקבולים אחרים
הכנסות ח׳׳פ ובגין שנים קודמות
סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

4,000,000
,990,000ו

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכל הכנסות בלא מותנה
י דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י״פ התשס״ט ,עמ' .812
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בשקלים חדשים

צד ההכנסות
הכנסה מותנה
סך הכל הכנסות כולל מותנה

120,944,000

צד ההוצאות

בשקלים חדשים

שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל הוצאות כלליות

34,322,000
9,843,000ו
9,500,000
63,665,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

9,400,000
,000וו4,0ו
23,411,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

4,090,000
5,239,000ו
19,329,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכל פירעון מילוות

,225,000ו
6,400,000
7,625,000

הוצאות מימון

235,000

הוצאות ח״פ ובגין שנים קודמות

79,000ו

סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנ ונה
וכיסוי גירעון נצבר

114,444,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכל הוצאות בלא מותנה

6,500,000
120,944,000

הוצאה מותנה

120,944,000

סך הכל הוצאות כולל מותנה
ל' בחשוון התש״ע ( 17בנובמבר )2009
)חמ (3—360

אבי הלר
הממונה על מחוז הדרום

הודעה על החלת חוקי עזר  -עיריית חיפה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים( ,התשס׳׳ח2008-

114,444,000

בתוקף סמ כותה לפי סעיף וו)ב( לחוק הרש ויות המ קומיות
)אכיפה סביבתית  -סמכ ויות פקח ים( ,התש ס”ח) '2008-לה לן
 החוק ( ,לפי ה צעת ר אש עירי ית ח יפה ו בהסכ מת היועץהמשפ טי שלה  ,ה חליטה מועצת עיריית חיפה כ י יוח לו חוקי
הע זר הקובעים עבירות שיסודותיהן דומים ליסודותי הן של
עבירו ת על חיק וקי סב יבה כהג דרת ם בחוק.

6,500,000

כ ׳׳ז בכ סלו הת ש״ע )4ו בדצמ בר (2009

120,944,000

)חמ (3—3951
יונה יהב
ראש עיריית חיפה
 1ס׳׳ח התשס״ח ,עמ'  ;534התשס״ט ,עמ' .146

ילקוט הפרסומים  ,6037ז' בטבת התש״ע24.12.09 ,

הודעה על החלת חוקי עזר  -עיריית עפולה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים( ,התשס׳׳ח2008-
בתוקף סמכ ותה לפי סעיף (11ב) לחוק הרשויות המקו מיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס׳׳ח 2008-י (לה לן
 החוק ) ,לפי ה צעת רא ש עיריי ת עפ ולה ו בהסכ מת היועץהמשפ טי שלה  ,ה חליטה מועצת ע יריית עפולה כ י יוח לו חוקי
הע זר הקובעים עבירות שיסודותיהן דומים ליסודותי הן של
עבירו ת על חיק וקי סב יבה כהג דרת ם בחוק.
כ׳׳ח בכסלו התש״ע ( 15בדצמב ר )2009
(חמ )3—3951
אבי אלקבץ
ראש עיריית עפולה

נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  8.7.2009הוג שה בק שה לבית
המש פט המח וזי בתל אביב לפר ק את החברה הנז כרת לעי ל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,19.1.2010בשעה .8.30
כל נו שה או משתתף ש ל החבר ה ה אמורה הרו צה לת מוך
במתן צו בענ יין ה בקשה או להתנ גד לכך ,ר שאי להו פיע בשעת
הביר ור ,א ם בעצ מו או באמצעות עו רך הדי ן ש לו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
את הה ודעה יש למסור למ בקשת ,או לשלחה בד ואר ,בא ופן
שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום .14.1.2010
לנושה או למשת תף שיב קש זא ת ,תמס ור המבק שת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
צבי יונגרייז ,עו״ד
בא כוח המבקשת

י ס׳׳ח התשס״ח ,עמ'  ;534התשס״ט ,עמ' .146

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
פש״ר 2764/09

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו
פש״ר 1220/09
בעניין חוק העמות ות,
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

התש׳׳ם 1980-ופקוד ת החברות

ובעניין פירוק עמותת ארמון הילדים פ״ת ,ע״ר .58-043767-1
והמבקש :רשם העמותות ,ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת״ד  ,34071ירושלים .91340

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובע ניין פ ירוק חברת ס נט דטק שן ט כנולו גיות ב ע״מ ,ח״פ
( 51-357101-8בפירוק זמני).
והמ בקשת :גלגלי הפלדה בע״מ ,ח״פ  ,51-400672-5ע״י
ב״כ ע ו״ד גונן קסט נבאום ,המפרק הזמני של חברת סנט ד טקשן
טכנולוגיות בע״מ ,מנתן מאיר ושות׳ ,עורכי דין ,בית רובינשטיין ,רח׳
לינקולן  ,20תל אביב  ,67134טל׳  ,03-5626333פקס׳ .03-5626040

נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  2.2.2009הוג שה בק שה לבית
המשפט המחוזי בתל אב יב לפרק את הע מותה הנזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,3.3.2010בשעה .8.30

נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  18.8.2009הוג שה בק שה לבית
המש פט המח וזי בתל אביב לפר ק את החברה הנז כרת לעי ל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,1.2.2010בשעה .8.30

כל נו שה או משתתף ש ל העמות ה ה אמורה הרו צה לת מוך
במתן צו בענ יין ה בקשה או להתנ גד לכך ,ר שאי להו פיע בשעת
הביר ור ,א ם בעצ מו או באמצעות עו רך הדי ן ש לו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נו שה או משתתף ש ל החבר ה ה אמורה הרו צה לת מוך
במתן צו בענ יין ה בקשה או להתנ גד לכך ,ר שאי להו פיע בשעת
הביר ור ,א ם בעצ מו או באמצעות עו רך הדי ן ש לו ,לאחר
שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את הה ודעה יש למסור למ בקש ,או לשלחה בד ואר ,בא ופן
שתגיע ליד יו לפי המען הנ״ ל לא יאוחר משב עה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

את ההו דעה יש למ סור למבק שת ,או לש לחה בדו אר,
באופ ן שתגי ע ל ידיה לפי ה מען הנ״ל ל א יאוח ר משעה ,13.00
ביום .24.1.2010

לנושה או למש תתף שי בקש ז את ,ימ סור המב קש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשת תף שיב קש זא ת ,תמס ור המבק שת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

מירית כנרי ,עו״ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

גונן קסטנבאום ,עו״ד
בא כוח המבקשת
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו

פש״ר 2423/09
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת מאיה קיי בע״מ ,ח״פ ,51-173900-5
מרח׳ חבצלת השרון  ,36הרצליה,
והמבקשת :קרן מארק איה ,ת״ז  ,007813280ע״י ב״כ עו״ד צבי
יונגרייז ,מרח׳ שינקין 64א ,תל אביב  ,61141טל׳  ,03-5601994פקס׳
.03-5605356

ילקוט הפרסומים  ,6037ז' בטבת התש״ע24.12.09 ,

פש״ר 3074/09
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת קרן מאיר בע״מ.
והמבקשים .1 :חיים ויקטור זוילי .2 .שלומית (סוליקה) מזרחי,
ע״י ב״כ ע ו״ד דליה א פרת-ל וי ו /או עופר ק צנשטי ין ,מ בית דרום
אפריקה ,רח׳ מנחם בגין  ,12רמת גן  ,52521טל׳  ,03-6130081פקס׳
.03-6130089
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נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  6.10.2009הוג שה בק שה לבית
המש פט המח וזי בתל אביב לפר ק את החברה הנז כרת לעי ל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,16.2.2010בשעה .8.30

כל נו שה או משתתף ש ל החבר ה ה אמורה הרו צה לת מוך
במתן צו בענ יין ה בקשה או להתנ גד לכך ,ר שאי להו פיע בשעת
הביר ור ,א ם בעצ מו או באמצעות עו רך הדי ן ש לו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

כל נו שה או משתתף ש ל החבר ה ה אמורה הרו צה לת מוך
במתן צו בענ יין ה בקשה או להתנ גד לכך ,ר שאי להו פיע בשעת
הביר ור ,א ם בעצ מו או באמצעות עו רך הדי ן ש לו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את הה ודעה יש למסור למ בקש ,או לשלחה בד ואר ,בא ופן
שתגי ע לידי ו ל פי המ ען הנ ״ל ל א יאוח ר מיום  ,20.1.2010בשעה
.9.30

את ההו דעה יש למ סור למבקש ים ,או לש לחה בדו אר,
באופ ן שתגי ע ל ידיהם לפי המען הנ״ל ל א יאוח ר משעה 13.00
ביום 9.2.2010
לנושה או למשתת ף שיבק ש זאת  ,ימסר ו המבקש ים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למש תתף שי בקש ז את ,ימ סור המב קש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
ברקאת עאמר ,עו״ד
בא כוח המבקש

בבית המשפט המחוזי בחיפה

דליה אפרת-לוי ,עו״ד
באת כוח המבקשים

פש״ר 14446-09-09
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פש״ר 14443-07-09
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת לובלינסקי אירינה בע״מ.
והמב קשים :לבד ב גנ אדי ,פי זוב מי כאל ,ע״ י ב״כ עו״ד גסאן
המאם ,רח' העצמאות  ,58ת״ד  ,921קרית אתא.
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  20.7.2009הוג שה בק שה לבית
המש פט המח וזי בחי פה לפר ק א ת החב רה הנז כרת לעי ל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,8.2.2010בשעה .9.00
כל נו שה או משתתף ש ל החבר ה ה אמורה הרו צה לת מוך
במתן צו בענ יין ה בקשה או להתנ גד לכך ,ר שאי להו פיע בשעת
הביר ור ,א ם בעצ מו או באמצעות עו רך הדי ן ש לו ,לאחר
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.
את ההו דעה יש למ סור למבקש ים ,או לש לחה בדו אר,
באופ ן שתגי ע ל ידיהם לפי המען הנ״ל ל א יאוח ר מיום ,15.1.2010
בשעה .12.00

ובעניין פירוק חברת אלעמר בניין פיתוח בע״מ ,ח״פ
.51-323632-2
והמ בקש :יורי יודי צקי ,ת״ז  ,30616053ע״י ב״כ עו״ד מדלר
סלבה ,דרך חטיבות ,ת״ד  , 1014נצרת עילית ,טל'  ,04-6574119פקס'
.04-6568415
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  14.9.2009הוג שה בק שה לבית
המש פט המח וזי בחי פה לפר ק א ת החב רה הנז כרת לעי ל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,11.1.2010בשעה .9.30
כל נו שה או משתתף ש ל החבר ה ה אמורה הרו צה לת מוך
במתן צו בענ יין ה בקשה או להתנ גד לכך ,ר שאי להו פיע בשעת
הביר ור ,א ם בעצ מו או באמצעות עו רך הדי ן ש לו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את הה ודעה יש למסור למ בקש ,או לשלחה בד ואר ,בא ופן
שתגי ע לידי ו ל פי המ ען הנ ״ל ל א יאוח ר מיום  ,3.1.2010בשעה
.12.00
לנושה או למש תתף שי בקש ז את ,ימ סור המב קש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למשתת ף שיבק ש זאת  ,ימסר ו המבקש ים ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
גסאן המאם ,עו״ד
בא כוח המבקשים
בבית המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר״ק 31545-11-09

פש״ר 7030-08-09
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובעניין פירוק חברת ע .ברכאת פרויקטים בע״מ.
והמבקש :עמית ברכאת ,ע״י ב״כ עו״ד ברקאת עאמר ושות',
ת״ד  ,504ירכא .24967
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  9.8.2009הוג שה בק שה לבית
המש פט המח וזי בחי פה לפר ק א ת החב רה הנז כרת לעי ל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,27.1.2010בשעה .9.30
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מדלר סלבה ,עו״ד
בא כוח המבקש

בעניין חוק העמו תות ,התש״ם 1980-ופקוד ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובענ יין פ ירוק עמו תת ידי די המר כז לבר יאות ה נפש טירת
הכרמל ,ע״ר .58-030142-2
והמבקש :רשם העמותות ,ע״י ב״כ עו״ד מירית כנרי ,מרח'
כנפי נשרים  ,15בית התאומים ,ת״ד  ,34071ירושלים .91340
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  26.11.2009הוג שה בקשה
לבית המשפט ה מחוזי ב חיפ ה לפר ק את ה עמותה ה נזכרת לעיל,
וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,23.2.2010בשעה .9.30

ילקוט הפרסומים  ,6037ז' בטבת התש״ע24.12.09 ,

כל נו שה או משתתף ש ל העמות ה ה אמורה הרו צה לת מוך
במתן צו בענ יין ה בקשה או להתנ גד לכך ,ר שאי להו פיע בשעת
הביר ור ,א ם בעצ מו או באמצעות עו רך הדי ן ש לו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את הה ודעה יש למסור למ בקש ,או לשלחה בד ואר ,בא ופן
שתגיע ליד יו לפי המען הנ״ ל לא יאוחר משב עה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00

הביר ור ,א ם בעצ מו או באמצעות עו רך הדי ן ש לו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את הה ודעה יש למסור למ בקש ,או לשלחה בד ואר ,בא ופן
שתגיע ליד יו לפי המען הנ״ ל לא יאוחר משב עה ימי עבודה
לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה .12.00
לנושה או למש תתף שי בקש ז את ,ימ סור המב קש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

לנושה או למש תתף שי בקש ז את ,ימ סור המב קש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
מירית כנרי ,עו״ד
באת כוח המבקש
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

גבריאל מלאך ,עו״ד
בא כוח המבקש

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות

פש״ר 5607/09
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובע ניין פ ירוק חברת סקטור ספורט סוכנ ויות ב ע״מ ,ח״פ
 ,51-355447-7רח' העבודה  ,58אשדוד .77600
והמבקש :איתן ליליאן ,ת״ז  ,022588354ע״י ב״כ עו״ד א״נ ורדי
ו /או ר' בנין ו/א ו י' ברנשט יין /ואו ל' שובל ו/א ו תום קדם ,מד רך בן
גוריון  ,2מגדל ב.ס.ר  ,1רמת גן ,טל'  ,03-7526633פקס' .03-7526888
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  14.10.2009הוג שה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בב אר ש בע לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  ,11.3.2010בשעה .9.00
כל נו שה או משתתף ש ל החבר ה ה אמורה הרו צה לת מוך
במתן צו בענ יין ה בקשה או להתנ גד לכך ,ר שאי להו פיע בשעת
הביר ור ,א ם בעצ מו או באמצעות עו רך הדי ן ש לו ,לאחר
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.
את הה ודעה יש למסור למ בקש ,או לשלחה בד ואר ,בא ופן
שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מיום .3.3.2010
לנושה או למש תתף שי בקש ז את ,ימ סור המב קש ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

להלן נתונים בעניין האגודות:
) (1שם האגודה :הפריפריה הצפונית  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס' האגודה.57-005273-8 :
המען :אורטל ,ד״נ רמת הגולן .12430
תאריך רישום :ה' בכסלו התש״ע ) 22בנובמבר .(2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (2שם האגודה :דגן בגלבוע  -אגודה שיתופית בע״מ.
מס' האגודה.57-005274-6 :
המען :ד״נ גלבוע .19145
תאריך רישום :ו' בכסלו התש״ע ) 23בנובמבר .(2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (3שם האגודה :אגודה לנאמנות כספי חברים יד מרדכי  -אגודה
שיתופית חקלאית בע״מ.
מס' האגודה.57-005275-3 :
המען :יד מרדכי ,ד״נ חוף אשקלון .79145
תאריך רישום :ו' בכסלו התש״ע ) 23בנובמבר .(2009
סוג ראשי :חקלאות.

אביחי נ' ורדי ,עו״ד
בא כוח המבקש

) (4שם האגודה :מטעי רביבים  - 2009אגודה שיתופית חקלאית.
מס' האגודה.57-005276-1 :

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פש״ר 5620/09
בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג,1983-
ובע ניין פ ירוק חב רת שד רות ע מיר בנ יה ופ יתוח ב ע״מ ,ח״פ
.51-248223-3
והמב קש :דנ יאל פחי מה ,ע ״י ב ״כ ע ו״ד גבר יאל מל אך ,מרח'
בוסתנאי  ,8ירושלים ,טל'  ,02-5665170פקס' .02-5634750
נמסר ת ב זה הודע ה ,כ י ביום  22.10.2009הוג שה בקשה
לבית ה משפט ה מחו זי בב אר ש בע לפ רק את ה חברה ה נזכרת
לעיל ,וכי ב קשת פירוק זו תי שמע בפני בית ה משפט היושב
בדין ביום  ,11.3.2010בשעה .9.00
כל נו שה או משתתף ש ל החבר ה ה אמורה הרו צה לת מוך
במתן צו בענ יין ה בקשה או להתנ גד לכך ,ר שאי להו פיע בשעת

ילקוט הפרסומים  ,6037ז' בטבת התש״ע24.12.09 ,

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

המען :רביבים ,ד״נ חלוצה .85515
תאריך רישום :ו' בכסלו התש״ע ) 23בנובמבר .(2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (5שם האגודה :תעשיות חלב אלמוג  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס' האגודה.57-005277-9 :
המען :אלמוג ,ד״נ ערבות הירדן .90665
תאריך רישום :ו' בכסלו התש״ע ) 23בנובמבר .(2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (6שם האגודה :איגוד השרטטים הישראלי  -אגודה שיתופית
בע״מ.
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מס' האגודה.57-005278-7 :

המען :בני דרום ,ד׳׳נ אבטח .79250

המען :רח' הבנים ,קניון סי  ,6אשדוד.

תאריך רישום :כ' בכסלו התש״ע ) 7בדצמבר .(2009

תאריך רישום :ו' בכסלו התש״ע ) 23בנובמבר .(2009

סוג ראשי :חקלאות.

סוג ראשי :יצרנות שירותים ותחבורה.

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

סוג משני :שירותים.
) (7שם האגודה :אחזקות בני דרום  -אגודה שיתופית חקלאית
בע׳׳מ.

) (14שם האגודה :מגרש מס'  4בני דרום  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס' האגודה.57-005286-0 :

מס' האגודה.57-005279-5 :

המען :בני דרום ,ד׳׳נ אבטח .79250

המען :בני דרום ,ד׳׳נ אבטח .79250

תאריך רישום :כ' בכסלו התש״ע ) 7בדצמבר .(2009

תאריך רישום :כ' בכסלו התש״ע ) 7בדצמבר .(2009

סוג ראשי :חקלאות.

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (8שם האגודה :מגרש מס'  10בני דרום  -אגודה שיתופית
חקלאית בע׳׳מ.

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (15שם האגודה :מגרש מס'  1ו1-א בני דרום  -אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס' האגודה.57-005287-8 :

מס' האגודה.57-005280-3 :

המען :בני דרום ,ד׳׳נ אבטח .79250

המען :בני דרום ,ד׳׳נ אבטח .79250

תאריך רישום :כ' בכסלו התש״ע ) 7בדצמבר .(2009

תאריך רישום :כ' בכסלו התש״ע ) 7בדצמבר .(2009

סוג ראשי :חקלאות.

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (9שם האגודה :מגרשים מס'  12-11ו12-א בני דרום  -אגודה
שיתופית חקלאית בע׳׳מ.

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (16שם האגודה :עתיד בני דרום  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס' האגודה.57-005288-6 :

מס' האגודה.57-005281-1 :

המען :בני דרום ,ד׳׳נ אבטח .79250

המען :בני דרום ,ד׳׳נ אבטח .79250

תאריך רישום :כ' בכסלו התש״ע ) 7בדצמבר .(2009

תאריך רישום :כ' בכסלו התש״ע ) 7בדצמבר .(2009

סוג ראשי :חקלאות.

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (10שם האגודה :מגרש מס'  9בני דרום  -אגודה שיתופית חקלאית
בע׳׳מ.

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (17שם האגודה :מחסן סיטונאי בני דרום  -אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
מס' האגודה.57-005289-4 :

מס' האגודה.57-005282-9 :

המען :בני דרום ,ד׳׳נ אבטח .79250

המען :בני דרום ,ד׳׳נ אבטח .79250

תאריך רישום :כ' בכסלו התש״ע ) 7בדצמבר .(2009

תאריך רישום :כ' בכסלו התש״ע ) 7בדצמבר .(2009

סוג ראשי :חקלאות.

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (11שם האגודה :מגרש מס'  8בני דרום  -אגודה שיתופית חקלאית
בע׳׳מ.

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (18שם האגודה :בני דרום נדל״ן  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס' האגודה.57-005290-2 :

מס' האגודה.57-005283-7 :

המען :בני דרום ,ד׳׳נ אבטח .79250

המען :בני דרום ,ד׳׳נ אבטח .79250

תאריך רישום :כ' בכסלו התש״ע ) 7בדצמבר .(2009

תאריך רישום :כ' בכסלו התש״ע ) 7בדצמבר .(2009

סוג ראשי :חקלאות.

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (12שם האגודה :מגרש מס'  6בני דרום  -אגודה שיתופית חקלאית
בע׳׳מ.

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (19שם האגודה :כיף ויזמות בני דרום  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס' האגודה.57-005291-0 :

מס' האגודה.57-005284-5 :

המען :בני דרום ,ד׳׳נ אבטח .79250

המען :בני דרום ,ד׳׳נ אבטח .79215

תאריך רישום :כ' בכסלו התש״ע ) 7בדצמבר .(2009

תאריך רישום :כ' בכסלו התש״ע ) 7בדצמבר .(2009

סוג ראשי :חקלאות.

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (13שם האגודה :מגרש מס'  5בני דרום  -אגודה שיתופית חקלאית
בע׳׳מ.
מס' האגודה.57-005285-2 :
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סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
) (20שם האגודה :ניהול כברי )כאנ(  -אגודה חקלאית שיתופית
בע״מ.
מס' האגודה.57-005292-8 :
המען :כברי ,ד׳׳נ מעלה הגליל .25120

ילקוט הפרסומים  ,6037ז' בטבת התש״ע24.12.09 ,

תאריך רישום :כ׳׳ב בכסלו התש״ע ) 9בדצמבר .(2009
סוג ראשי :חקלאות.

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )21שם האגודה :קהילת עין דור  -אגודה שיתופית להתיישבות
קהילתית בע׳׳מ.
מס' האגודה.57-005294-4 :
המען :עין דור ,ד׳׳נ יזרעאל .19335
תאריך רישום :כ׳׳ב בכסלו התש״ע ( 9בדצמבר .)2009

( )2שם האגודה :קיבוץ דפנה.
מס' האגודה.57-000216-2 :
המען :דפנה ,ד׳׳נ גליל עליון .12235
תאריך רישום :י״ז באדר א' התרצ״ה ( 20בפברואר .)1935
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה להתיישבות קהילתית.
( )22שם האגודה :א.פ .חקלאות  -אגודה שיתופית חקלאית לשיווק
ייצור ואספקה בע׳׳מ.
מס' האגודה.57-005295-1 :

( )3שם האגודה :קיבוץ אילון.
מס' האגודה.57-000231-1 :
המען :אילון ,ד׳׳נ גליל מערבי .22845
תאריך רישום :כ׳׳ד בסיוון התרצ״ה ( 25ביוני .)1935

המען :בוקעתא ,ת׳׳ד  ,3310רמת הגולן .12437
תאריך רישום :כ׳׳ב בכסלו התש״ע ( 9בדצמבר .)2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )23שם האגודה :דקל התמר מחולה  -אגודה חקלאית שיתופית
בע׳׳מ.

סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :קיבוץ מתחדש.
( )4שם האגודה :קיבוץ כפר חרוב.
מס' האגודה.57-002213-7 :
המען :כפר חרוב ,ד׳׳נ דרום גולן .12932

מס' האגודה.57-005296-9 :

תאריך רישום :י”ב בתשרי התשל״ג ( 20בספטמבר .)1972

המען :אשדות יעקב (מאוחד) ,ד׳׳נ עמק הירדן .15150

סוג ראשי :חקלאות.

תאריך רישום :כ׳׳ב בכסלו התש״ע ( 9בדצמבר .)2009

סוג משני :קיבוץ מתחדש.

סוג ראשי :חקלאות.

י”ט בכסלו התש״ע ( 6בדצמבר )2009

סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )24שם האגודה :קרנות שילר  -אגודה שיתופית חקלאית לניהול
קרן מילואים בע״מ.

אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

מס' האגודה.57-005297-7 :

הודעות על שינוי שמות אגודות

המען :ד׳׳נ עמק שורק .76802
תאריך רישום :כ׳׳ב בכסלו התש״ע ( 9בדצמבר .)2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
( )25שם האגודה :מייסדי מיצר  -אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.
מס' האגודה.57-005298-5 :

) )1השם הקודם :מרכז הקופרציה ליזמות שיתופית לישראל
בע״מ.
השם הח דש :מרכז הקופרצ יה ליזמות שיתו פית בי שראל
בע״מ.
מס' האגודה.57-000181-8 :

המען :מיצר ,ד׳׳נ דרום רמת הגולן .12936
תאריך רישום :כ׳׳ב בכסלו התש״ע ( 9בדצמבר .)2009
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.
כ׳׳ב בכסלו התש״ע ( 9בדצמבר )2009
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות על שינוי סיווג אגודות

מיום :ט׳׳ז בכסלו התש״ע ( 3בדצמבר .)2009
) )2השם הקודם :קו-אופ ירושלים אגודה צרכנית שיתופית
בע״מ.
השם החד ש :קו-א ופ ישר אל  -אגו דה צרכנ ית שית ופית
בע״מ.
מס' האגודה.57-000961-3 :
מיום :כ׳׳ח בתמוז התשס״ט ( 20ביולי .)2009
) )3השם הקודם :שטחים חקלאיים שחר  -אגודה שיתופית
חקלאית בע״מ.
השם החדש :שחר  -אגודה שיתופית חקלאית בע״מ.

להלן נתונים בעניין האגודות:
( )1שם האגודה :קיבוץ כפר גלעדי.
מס' האגודה.57-000142-0 :

מס' האגודה.57-003438-9 :
מיום :ט׳׳ז בכסלו התש״ע ( 3בדצמבר .)2009
ט׳׳ז בכסלו התש״ע ( 3בדצמבר )2009

המען :כפר גלעדי ,ד׳׳נ גליל עליון .12210
תאריך רישום :י”ב באב התרצ״ג ( 4באוגוסט .)1933
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צווי פירוק ,מינוי מפרקים והודעות לנושים
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  ,46לפקודת ה אגודות ה שיתופיות
אני מצווה בזה על פירוק האגודות האלה:
) (1בית שת ופי של ח ברי אש ד-איגרא אג ודה ש יתו פית בע ׳׳מ,
מס' אגודה .57-000196-6
אי ל זאת ובתוקף סמכותי לפי ס עיף  48לפקודת האגודות
השיתופ יות אנ י ממנ ה ל מפרק א ת עו״ ד אפ רים ולדמן,
מכהן את ו לדמן חברת ע ורכי דין ,ר ח' נחמני  ,47תל-אביב-
יפו .67776
) (2גד׳׳ש עמק הירדן  -אג ודה חקל אית שיתו פית בע׳ ׳מ ,מס'
אגודה .57-003233-4
אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף  48לפקודת האגודות
השיתופיות אני ממנה למפרק את עו״ד צור אבנר ,ממשרד
בלטר גוט ,ת׳׳ד  ,1685טבריה .14201
בהתאם להוראות תקנות האגודות השיתופיות )פירוק(,
התשמ׳׳ד ,1984-נדרש כל בעל תביעה מאגודה להגיש את
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה
זו לפי מענו.
בהתאם לס עיפים  (2)46ו 51-לפקו דה ,רשאי חבר אגודה
שי תופית או צ ד שנפג ע מ מתן צו ז ה לערע ר ע ליו לפני שר
התעשיה המסחר והתעסוק ה בתו ך חודשיים ממועד פרסומו
ברשומות.
ב' בכסלו התש״ע ) 19בנובמבר (2009
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ב .לנדי
)ח״פ (51-152680-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ”ל תת כנס בי ום  ,24.1.2010בשע ה  ,9.00במ שרדי הח ברה ,רח'
שנקר  ,16הרצל יה ,לשם הג שת דו ח סו פי של המפ רק ,המראה
כיצד ה תנהל הפירוק ומה נע שה בנ כסי החברה ,וכדי ל החליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ברני לנדי ,מפרק

אוראל אנרג׳י בע״מ
)ח״פ (51-254376-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ”ל תת כנס בי ום  ,26.1.2010בשע ה  ,10.00במשרד המפרק,
רח' השופ טים  ,10כפר סבא  ,לשם הגש ת דוח סופ י של המפר ק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ישראלי דוד ,מפרק

ביטול רישום אגודות שיתופיות
) (1הואיל וביום  19.4.2009ניתן צו לפירוק האגודה עין אל עסל
 אגודה שית ופית חק לאית לאספקת מים בע ׳׳מ ,מס' אגודה , 57-003267-2וצו זה פורסם ב ילקוט הפר סומי ם ,5952
התש ס״ט ,עמ'  ,3873והו איל וה פירוק הנ״ל הו שלם ביום
 ,19.11.2009נית נת בזה הודעה ,כי רישום האגו דה נמחק
מספר ה אגודו ת הש יתופיות ומאותה שע ה חדלה ה אגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
) (2הואיל וביום  6.5.2009ניתן צו לפיר וק האגו דה אלוחדה
תמרה  -אג ודה שי תופית חקלא ית למי השקאה בע ״מ ,מס'
אגודה  ,57-003714-3וצו זה פורסם בילקוט הפ רסומ ים
 ,5960הת שס״ט ,עמ '  ,4218והוא יל וה פירוק הנ ״ל הושלם
ביום  ,19.11.2009ניתנת בזה ה ודע ה ,כי ר ישום האגודה
נמחק מספ ר האגוד ות השיתופי ות ומאות ה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
) (3הואיל וביום  14.6.2009ניתן צו לפירוק האגודה אל-אפייע
 אגו דה שית ופית לאספק ת מי ם בכפר קסרה בע״ מ ,מס'אגודה  ,57-004409-9וצו זה פורסם בילקוט הפ רסומ ים
 ,5990הת שס״ט ,עמ '  ,5477והוא יל וה פירוק הנ ״ל הושלם
ביום  ,19.11.2009ניתנת בזה ה ודע ה ,כי ר ישום האגודה
נמחק מספ ר האגוד ות השיתופי ות ומאות ה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
ב' בכסלו התש״ע ) 19בנובמבר (2009
אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

עמוס רווה בע״מ
)ח״פ (51-361531-0
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ”ל תת כנס בי ום  ,28.1.2010בשע ה  ,16.00במשרד החברה,
רח' ה אצל  ,23הוד ה שרו ן ,לש ם הג שת דו ח סו פי של ה מפרק ת,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נילי רווה ,מפרקת

פ.ל.ר חסכון באנרגיה בע״מ
)ח״פ (51-237892-8
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סו פית של החברה הנ ״ל
תתכנ ס ביום  ,31.1.2010בשע ה  ,12.00במש רדי המפרקת ,רח' יצחק
שדה  ,17בית ניפ ,קומ ה  ,14ת ל אבי ב ,ל שם הג שת ד וח סופ י של
המפרקת  ,המרא ה כיצ ד הת נהל הפי רוק ומ ה נעש ה בנכס י החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יפעת אלתר חמו ,עו״ד ,מפרקת
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פלסטו שק החזקות  1998בע״מ
)ח׳׳פ (51-265810-5
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה ה ודעה ב התאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,28.1.2010בשע ה  ,10.00רח' שידלו בסקי,
אז ור תעשי ה צפונ י ,ת׳׳ד  ,175י בנה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ת ,המ ראה כיצד הת נהל הפ ירוק ומה נע שה בנכסי
הח ברה ,וכדי להחליט כיצד ל נהוג בפנקסים ובני ירות של
החברה.
צילה הרשקו ,מפרקת

שלא מ ן המניין של הח ברה הנ ״ל ,שהתכנס ה ב יום ,19.7.2009
הת קבלה הח לטה לפ רק את החב רה מר צון ול מנות את
ציון ידיד ,מרח' אסתר רבין  ,15חיפה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
ציון ידיד ,מפרק

קודוס בע״מ
)ח״פ (51-302467-9
)בפירוק מרצון(

שביט ושות' ,עורכי דין

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

)ח”פ (51-422105-0

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי ב אסיפה כללית ש לא מן
המני ין של הח ברה הנ ״ל ,שה תכנ סה ביום  ,10.11.2009התקבלה
החל טה לפר ק את ה חבר ה מרצון ולמנו ת את ל ימו ר הרא ל ,ת״ז
 ,022826820מרח' דרך אילו ת  ,2/18גני תקו ה  ,55900למפרקת
החברה.

)בפירוק מרצון(
הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסיפה כללית ש לא מן
המני ין של הח ברה הנ ״ל ,שה תכנ סה ביום  ,1.9.2009לא חר שכל
החב רים וית רו על זכותם לקבל הוד עה מוק דמת של  21ימים
מר אש ,התק בלה הח לטה לפ רק את הח ברה מר צון ולמ נות את
עו ׳׳ד עמוס ק ונפור טי ,ת׳׳ז  ,055438444מר ח' א חד הע ם  ,9תל
אביב ,למפרק החברה.
עמוס קונפורטי ,עו״ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
לימור הראל ,מפרקת

גראס נכסי דפנה בע׳׳מ
)ח״פ (51-255831-3

ירון ייני יועצי ניהול )חברה( בע׳׳מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-188753-1

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כלל ית
שלא מ ן המניין של הח ברה הנ ״ל ,שהתכנס ה ב יום ,29.3.2009
הת קבלה הח לטה לפ רק את החב רה מר צון ול מנות את
עו״ ד אריה גרובר  ,ת״ז  ,051090975מרח' בן גוריו ן  ,1בני ברק,
למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אריה גרובר ,עו״ד ,מפרק

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,15.11.2009התקב לה החלטה
לפר ק את הח ברה מ רצו ן ולמנו ת את ע ו״ד גל חת  ,ת״ז ,22566731
ממרכז עז ריאלי  , 5המג דל המרוב ע ,קומ ה  , 24תל אבי ב ,67025
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

ההודעה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,5940עמ'  ,3332והיא
מתפרסמת בשנית בשל טעות במס' החברה.

דייט לייט בע״מ
)ח״פ (51-290259-4
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת
החברות ]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית
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גל חת ,עו״ד ,מפרק

חי דורון בע״מ
)ח״פ (51-410713-5
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי ב אסיפה כללית ש לא מן
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המני ין של הח ברה הנ ״ל ,שה תכנ סה ביום  ,10.12.2009התקבלה
החלטה לפר ק את ה חבר ה מרצון ולמנו ת את ד ניא ל חיי מוביץ,
ת׳׳ז  ,024395154מרח' הרצל  ,3אשקלון ,למפרק החברה.

החל טה לפר ק את ה חבר ה מרצון ולמנו ת את מ ורי ס גלי ק ,ת״ז
 ,030393987אצל עו׳׳ ד דוד מ לניק  ,רח' החשמ ל  ,28תל א ביב,
למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הוד עה זו  ,למ ען עו׳׳ד דוד מ לניק  ,שד' ר וטשי לד  ,57קומ ה ,2
תל אביב.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
דניאל חיימוביץ ,מפרק

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מוריס גליק ,מפרק

ש.א.ב .פקוח שאיבות ודגום קדוחים בע׳׳מ
גראס נכסי דפנה בע׳׳מ

)ח׳׳פ (51-375084-4
)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-255831-3

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסיפה כללית ש לא מן
המני ין של הח ברה הנ ״ל ,שה תכנ סה ביום  ,10.12.2009התקבלה
החל טה לפ רק את החב רה מרצו ן ולמנ ות את אבי בה חמ ו ,ת״ז
 ,053621660מרח' כרכום  ,52/1צור הדסה ,למפרקת החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אביבה חמו ,מפרקת

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,29.3.2009התקב לה החלטה
לפר ק את הח ברה מ רצון ו למנ ות את ע ו׳׳ד א ריה גר ובר  ,ת״ז
 ,051090975מרח' בן גוריון  ,1בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
אריה גרובר ,עו״ד ,מפרק

טורנטק בע״מ
)ח״פ (51-405454-3

עומרי נאה  -ניהול ארגון והשקעות בע׳׳מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-342874-8

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,30.9.2009התקב לה החלטה
לפר ק את החברה מ רצון ולמ נות את דינה ד ומוב ,מרח ' נחל
זוהר  ,29/2מודיעין ,למפרקת החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
דינה דומוב ,מפרקת

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,10.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את החבר ה מרצ ון ול מנו ת את עו ״ד שלמ ה עמיא ור ,מרח'
ההסתדרות  ,52ת״ד  ,5871באר שבע  ,84214למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
שלמה עמיאור ,עו״ד ,מפרק

גליק = ארגון בע׳׳מ
)ח”פ (51-136938-1

המרכז לגישור עסקי

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-320077-4

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסיפה כללית ש לא מן
המני ין של הח ברה הנ ״ל ,שה תכנ סה ביום  ,22.10.2009התקבלה

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
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ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין

ילקוט הפרסומים  ,6037ז' בטבת התש״ע24.12.09 ,

של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,9.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את ה חבר ה מרצ ון ול מנו ת את עו ״ד אבי ה בן א רי ,מרח'
העצמאות  ,104חיפה ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
אביה בן ארי ,עו״ד ,מפרקת

החלט ה לפרק את החב רה מרצו ן ולמנ ות את דוד חיים  ,מרח'
שבטי ישראל  ,2גדרה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
דוד חיים ,מפרק

א.י .השקעות ונדל״ן אוקראינה ישראל בע״מ
)ח”פ (51-409637-9

א .המדייק ) (1987שרות למכונות כביסה בע״מ
)ח׳׳פ (51-117851-9
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,4.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את הח ברה מ רצון ולמ נות את עו״ד ע ופר שו רק ,מרח'
העצמאות  ,9חיפה ,טל'  ,04-8660110למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי ב אסיפה כללית ש לא מן
המ ניין ש ל ה חברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,29.12.2008התקבלה
החלטה לפרק את ה חבר ה מרצון ולמנו ת את ע ו״ד גלעד ברמן,
משד' שאול המלך  , 8תל אבי ב  , 64733טל '  ,03-6090545למפ רק
החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
עופר שורק ,עו״ד ,מפרק

גלעד ברמן ,עו״ד ,מפרק

פרונט אנד יעוץ ויזמות בע״מ
)ח״פ (51-396532-7

עדי שיר שירותי ניהול בע״מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-367949-8

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,25.11.2009התקב לה החלטה
ל פרק את החברה מר צון ולמ נות את פרומה צו קר ,ת”ז ,05125147
מרח' מוטה גור  ,3קרית מוצקין ,למפרקת החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי ב אסיפה כללית ש לא מן
המ ניין ש ל ה חברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,13.12.2009התקבלה
החלטה לפ רק את הח ברה מרצ ון ולמ נות את יו בל טו רג'מן,
ת׳׳ז  ,059099895מרח' הדוגית  ,13ראשון לציון ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
פרומה צוקר ,מפרקת

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
יובל טורג׳מן ,מפרק

ז.ד .שירותי מטבע בע״מ
)ח״פ (51-426524-8

דוד חיים  -יעוץ כלכלי ועסקי בע״מ
)ח״פ (51-341378-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסיפה כללית ש לא מן
המ ניין ש ל ה חברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,13.12.2009התקבלה

ילקוט הפרסומים  ,6037ז' בטבת התש״ע24.12.09 ,

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת
החברות ] נוסח ח דש[ ,ה תשמ׳׳ג ,1983-כי באסיפה כלל ית
של א מן ה מני ין של ה חבר ה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום ,6.12.2009
התקב לה החלטה ל פרק את החברה מר צון ו למנות את עו״ד
יעקב מרקס ,מרח' קרן היסוד 29ב ,ירושלים ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

יעקב מרקס ,עו״ד ,מפרק

אמוץ ויס ,עו״ד ,מפרק

בלו זברה בע׳׳מ

חלקה  150בגוש  6666בע׳׳מ

(ח״פ (51-417352-5

)ח״פ (51-021572-6

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

הודעה על פיר וק מרצ ון ומי נוי מפרקת

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,29.11.2009לאח ר שכ ל בעלי
המני ות וי תרו על זכותם לקבלת הודעה מוק דמת בד בר קיום
הא סיפה ,ה תקבלה החלטה לפר ק את החברה מרצון ו למנות את
עו״ד רוני בן-ארי ,מרח' התעשיה  ,25רעננה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,2.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את החבר ה מרצון ולמנו ת א ת אליסה מזרחי  ,מרח' נו רדאו ,75
הרצליה ,למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
אליסה מזרחי ,מפרקת

רוני בן-ארי ,עו״ד ,מפרק

דיקיי איווי קורפ  1995בע׳׳מ
רודד ייעוץ והשקעות )995ו( בע״מ

)ח״פ (51-223418-8

)ח״פ (51-211306-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

הודעה על פיר וק מרצ ון ומי נוי מפרקת
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,7.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את החבר ה מרצו ן ולמ נות את עו״ ד צפור ה הרצל יך ,מרח'
החשמונאים  ,84תל אביב ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,30.9.2009התקב לה החלטה
לפר ק את החבר ה מרצ ון ול מנו ת את עו ״ד רפא ל קורנ יצר  ,מ״ר
 ,19166ת׳׳ ז  ,329647295מרח ' שמא י  ,14ירושלי ם  ,94631טל'
 ,02-6222223פקס'  ,02-6223022למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

צפורה הרצליך ,עו״ד ,מפרקת

רפאל קורניצר ,עו״ד ,מפרק

דנה (סל-רם) בע׳׳מ

אקומודה כהן תקשורת בע׳׳מ

)ח״פ (51-203233-5

)ח״פ (51-317173-6

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי באסי פה כללי ת שלא מן המניין של
הח ברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,23.11.2009התק בלה הח לטה לפרק
את החברה מרצו ן ולמ נות א ת ע ו״ד אמו ץ ויס ,מרח' אשר ,14/20
נתניה ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,22.11.2009התקב לה החלטה
לפרק את ה חברה מרצון ול מנו ת את בן כהן ,מרח' ד יזי נגוף 255א,
תל אביב ,למפרק החברה.
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כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
בן כהן ,מפרק

רבלה  -עיצובים מתוקים בע״מ
(ח״פ (51-382495-3
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,7.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את ה חברה מרצו ן ו למנ ות את ט ל גוטי ינר ,מ רח' רותם ,7
רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
טל גוטיינר ,מפרק

ש .שיר השקעות ונכסים חדרה בע׳׳מ
)ח״פ (51-245255-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פיר וק מרצ ון ומי נוי מפרקת
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,27.11.2009התקב לה החלטה
לפרק את הח ברה מ רצון ולמ נות את עו״ד מ יכל כה ן ,מתלמי
אלעזר ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
מיכל כהן ,עו״ד ,מפרקת

רועי סולומון טכנולוגיות בע׳׳מ
)ח״פ (51-409793-0
)בפירוק מרצון(

טאומדיק סופטוור אינטרנשיונל בע״מ

הודעה על פיר וק מרצ ון ומי נוי מפרקת

)ח״פ (51-360339-9

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,26.11.2009התקב לה החלטה
לפרק את הח ברה מ רצון ולמ נות את עו״ד מ יטל שי לו ,מרח'
מסילת ישרים  ,99תל אביב ,למפרקת החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,7.12.2009התקב לה החלטה
לפרק א ת החב רה מר צון ו למנ ות את ע ופר רו ם ,מרח ' ה גבעה ,7
כפר האורנים ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
מיטל שילו ,מפרקת

עופר רום ,מפרק

דנאל )אדיר יהושע( הגן של דן בע׳׳מ
אלפרנסיסה בע׳׳מ

)ח״פ (51-313970-9

)ח״פ (51-382547-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,13.7.2009התקב לה החלטה
לפרק את הח ברה מרצון ול מנות את עו״ד חנא קס יס ,מרח'
בן עמי  ,24עכו ,למפרק החברה.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,6.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את החב רה מר צון ו למנ ות את ע ו״ד יו אב שני צר ,מרח'
מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

חנא קסיס ,עו״ד ,מפרק

יואב שניצר ,עו״ד ,מפרק
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סקאל ניצה סוכנות לביטוח חיים ואלמנטרי ) (2002בע׳׳מ
)ח׳׳פ (51-320688-8

החנות בתחנה המרכזית החדשה בקומה  6בע׳׳מ
)ח״פ (51-230613-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף_)321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי בעלי ה מניות ב חברה הנ״ ל,
קיבל ו ביום  ,8.12.2009החלטה לפרק את החב רה מרצון ולמנות
עו״ ד צבי ב בניק ,ר ישיו ן מס'  ,13631מרח' ז׳בו טינסק י  ,7רמ ת גן,
למפרק יחיד של החברה.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,6.12.2009התקב לה החלטה
לפר ק את החב רה מר צון ו למנ ות את ע ו״ד יע קב אבר המס  ,ת״ז
 ,013779970מרח' יפו  ,97/823ירושלים ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

צבי בבניק ,עו״ד ,מפרק

יעקב אברהמס ,עו״ד ,מפרק

פניאו מכניקה תעשיות בע׳׳מ
)ח״פ (51-085065-4

מרדי  -בר בע׳׳מ
)ח״פ (51-314129-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,10.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את החב רה מרצ ון ולמנו ת א ת עו״ד דן פטר יק אלג ז ,למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
תוכנה המלא ש ל ההחל טה פת וח לעיו ן ב משרד המפרק,
משר ד עוה״ד אבני ,ה רצו ג ,שו עלי ,אל גז את ג ורביץ' ושות'  ,שד'
פל-ים  ,2חלונות הסיטי ,בניין ברוש ,חיפה.
פטריק אלגז ,עו״ד ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,6.12.2009התקב לה החלטה
ל פרק את החברה מרצ ון ולמנ ות את יהודית בר גר ,ת”ז ,07122641
מרח' הרב אשי  ,13/81תל אביב ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
יהודית ברגר ,מפרקת

מריגד נכסים בע׳׳מ
)ח״פ (51-212901-6

דומקס סחר בינלאומי בע׳׳מ

)בפירוק מרצון(

)ח״פ (51-337626-9

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסיפה כללית ש לא מן
המ ניין ש ל ה חברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,8.12.2009התקבלה
החלטה לפרק א ת ה חברה מר צון ול מנות א ת מ יכאל טלשוב,
ת׳׳ז  ,309102861מרח' המסילה  ,19נשר  ,36885למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,9.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את החבר ה מרצו ן ולמ נות את עו״ ד ליאו ן אמיר אס ,מרח'
הלל  ,2ירושלים  ,94581למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
לאון אמיראס ,עו״ד ,מפרק

מיכאל טלשוב ,מפרק
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אלקטרו נתך בע׳׳מ

אי.אר.ג'י חברה לדלק בישראל בע׳׳מ

)ח׳׳פ (51-282797-3

)ח״פ (51-399207-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי ב אסיפה כללית ש לא מן
המני ין של הח ברה הנ ״ל ,שה תכנ סה ביום  ,9.12.2009התקבלה
החלטה לפרק את ה חבר ה מרצון ולמנו ת את ע ו״ד יצחק לוין,
מרח' חיים עוזר  ,27פתח תקוה  ,49361למפרק החברה.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,2.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את החבר ה מרצו ן ולמ נות את עו״ ד מיכא ל דבור ין ,מרח'
אוליצור  ,4ירושלים ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

יצחק לוין ,עו״ד ,מפרק

מיכאל דבורין ,עו״ד ,מפרק

סבג את אבירי בע״מ

קואטרו פיננסים בע׳׳מ

)ח״פ (51-302995-9

)ח״פ (51-362116-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,10.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את ה חברה מ רצון ולמנ ות את עו״ד רחל ר ייפר פ לח ,מרח'
הראשונים  ,65אור יהודה ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,8.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את הח ברה מ רצון ו למנות את רונן א ידל ,מ רח' ז׳ בוט ינסקי ,7
רמת גן ,טל'  ,03-6142122למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

רחל רייפר פלח ,עו״ד ,מפרקת

רונן אידל ,מפרק

עו׳׳ד ד׳׳ר אליעזר בן שלמה בע׳׳מ

ארגאב אינטרנשיונל בע״מ

)ח״פ (51-355174-7

)ח״פ (51-132718-1

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,8.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את ה חברה מר צון ולמנו ת א ת עו״ד רות רס קין ,מ רח' כנפי
נשרים  ,24ירושלים ,למפרקת החברה.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,25.11.2009התקב לה החלטה
לפרק את ה חברה מר צון ול מנו ת את פא ריק מו קיש ,ב על דרכון
הודי  ,1693272מרח' ז׳בוטינסקי  ,1רמת גן ,למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ״ל.

כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.

רות רסקין ,עו״ד ,מפרקת

פאריק מוקיש ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6037ז' בטבת התש״ע24.12.09 ,
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פשבר ניהול והפצה בע״מ

היום השלישי בע״מ

(ח״פ (51-424246-0

)ח״פ (51-382839-2

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

)בפירוק מרצון(

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,2.11.2009לאחר שמנהלי
החבר ה הגיש ו ביום  29.11.2009תצהי ר יכולת פירעון  ,ולאחר
שכל החברים ויתרו על ז כותם ל קבל הודעה מוקדמת של 21
ימים מ ראש ,ה תקבלה החל טה לפ רק את החברה מ רצון ו למנות
את ע ו״ד א לון פ לס ,ת ׳׳ז  ,034121368ממ שרד י' פלס ושו ת' ,דרך
מנחם בגין  ,7רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.
אלון פלס ,עו״ד ,מפרק

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,6.12.2009לאחר שכל החברים
וי תרו על זכותם לקבל הודעה מוק דמת של  21ימים מראש,
התקבל ה הח לטה לפרק א ת החבר ה מרצו ן ו למנות את מש ה אבני,
ת׳׳ז  ,063006654מרח' הארזים  ,4זכרון יעקב ,למפרק החברה.
משה אבני ,מפרק

א.ס .מי אפיק  -מערכות טיהור מים בע׳׳מ
)ח״פ (51-341486-2
)בפירוק מרצון(
הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

מנשה עזרא אחזקות בע״מ
)ח״פ (51-348338-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,7.12.2009בהחלט ה מיוחדת
שה תקבלה פה אחד ובכת ב ,ולא חר שכל החבר ים ויתרו על
זכו תם לקבל הודעה מוקד מת של  21ימים מראש ,התקבלה
החלט ה לפרק את ה חבר ה מרצון ולמנו ת את מ נשה עזרא  ,מרח'
השדרה  ,64צופית  ,44925למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביעו תיו ,בצירו ף הוכחו תיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,6.12.2009לא חר שכל
החב רים וית רו על זכותם לקבל הוד עה מוק דמת של  21ימים
מר אש ,התק בלה הח לטה לפ רק את הח ברה מר צון ולמ נות את
יחזק אל סולומו ן ,ת׳׳ז  ,01636364מרח' הא דמו״ר מר דזימי ן ,10
בני ברק ,למפרק החברה.
יחזקאל סולומון ,מפרק

טאו ניהול השקעות ) (2003בע׳׳מ
)ח״פ (51-347639-0
)בפירוק מרצון(
הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ”ל  -לא ייענה.

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,13.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את הח ברה מרצ ון ולמנ ות את גדי וו לף ,ת׳׳ז ,024271330
למפרק החברה.

מנשה עזרא ,מפרק

גדי וולף ,מפרק

הלבשה לעם בע׳׳מ

טאו השקעות הון בע״מ

)ח״פ (51-372626-5

)ח״פ (51-280181-2

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פיר וק מרצ ון ומי נוי מפרקת
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,7.12.2009לא חר שכל
החב רים וית רו על זכותם לקבל הוד עה מוק דמת של  21ימים
מר אש ,התק בלה הח לטה לפ רק את הח ברה מר צון ולמ נות את
מסדה הייזלר ,ת׳׳ז  ,027381482מרח ' קהיל ת ריג ה  ,14תל א ביב,
למפרקת החברה.

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של החברה הנ”ל ,ש התכנסה ב יום  ,13.12.2009התקב לה החלטה
לפרק את הח ברה מרצ ון ולמנ ות את גדי וו לף ,ת׳׳ז ,024271330
למפרק החברה.
גדי וולף ,מפרק

מסדה הייזלר ,מפרקת
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ילקוט הפרסומים  ,6037ז' בטבת התש״ע24.12.09 ,

ג .וולף ניהול השקעות ) (1999בע׳׳מ

צעצואלה בע׳׳מ

)ח׳׳פ (51-287458-7

)ח״פ (51-288169-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,13.12.2009התקב לה החלטה
לפר ק את ה חברה מר צון ולמ נות את גדי ו ולף  ,ת״ז ,024271330
למפרק החברה.
גדי וולף ,מפרק

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי ב החלט ה בכת ב אשר ה תקב לה
פה א חד ,מ יום  ,10.12.2009קיבל ו ב עלי המנ יות ש ל החברה
הנ״ל  ,לאחר שהגישו תצהיר על כושר פירעון ,החלט ה לפרק
את החברה מרצון ולמ נות את צביקה גרוס ,ת״ז ,050644335
מרח' בגין  ,5/3יהוד  ,56478למפרק החברה.
צביקה גרוס ,מפרק

דר  -אלדר בע׳׳מ
)ח”פ (51-116834-6
)בפירוק מרצון(

ע.ד.א.פ.ל .בע׳׳מ

הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק

)ח”פ (51-210234-4

ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב אסי פה כ ללית ש לא מן ה מני ין
של ה חברה הנ״ ל ,שהת כנסה ב יום  ,2.12.2009התקב לה החלטה
לפר ק את הח ברה מ רצו ן ולמנו ת את י וסי פר למן  ,ת״ז ,8500860
למפרק החברה.

)בפירוק מרצון(

יוסי פרלמן ,מפרק

הודעה על החלפת מפרק לחברה
נמסרת בזה הודעה כי הוחלף מפרק החברה הנ״ל ,ומיום
 ,20.1.2009המפרקת החדשה של החברה היא עו׳׳ד דפנה רגר,
מרח' שוהם  ,13אור יהודה.
דפנה רגר ,עו״ד ,מפרקת

אלקט אסטרטגיה בע׳׳מ
)ח״פ (51-372766-9

הרצליה יאכט קלאב בע׳׳מ

)בפירוק מרצון(
הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי בהחלטה מי ום ,30.11.2009
קיבלו בעלי ה מניות של הח ברה הנ ״ל ,לאחר ש הגישו תצהיר
על כושר פ ירעון ,החלטה לפ רק את החברה מרצון ו למנות את
מרדכ י גולדברג-כידון  ,ת׳׳ז  ,52751369מרח ' המג ל  ,3סביון,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תבי עות נגד החב רה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
נושה או אד ם אחר שלא יג יש את תבי עותי ו כא מור בתוך
המועד הנ״ל  -לא ייענה.
מרדכי גולדברג-כידון ,מפרק

)ח״פ (51-301202-1
)בפירוק מרצון(
הודעה על ביטול פירוק החברה מרצון
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף )321א( לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,29.9.2009נתקבלה
החלטה לבטל את פירוק החברה מרצון.
יצחק רייכנברג ,רו״ח

אורות ,התנועה למען אור-עקיבא יפה יותר
)ע״ר (58-049337-7
)בפירוק מרצון(

דני סנדרוביץ שיווק בע׳׳מ

הודע ה על פי רוק עמ ותה ומ ינו י מפרק

)ח״פ (51-396647-3

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  46לחוק הע מותות,
התש״ם ,1980-כי באסיפה הכל לית של העמותה הנ״ ל,
שהתכנ סה ביום  ,5.4.2009התקב לה החלטה לפרק את העמו תה
מרצון ולמנ ות את עו״ד שבתאי שלום ,מר ח' עשרת הרוגי
מלכות  ,1אור עקיבא ,למפרק העמותה.

)בפירוק מרצון(
הודע ה על פי רוק מר צון ומ ינו י מפרק
ניתנת בזה הו דעה בה תאם לסעיף )321א( לפ קודת הח ברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי ב החלט ה בכת ב אשר ה תקב לה
פה א חד ,מ יום  ,13.12.2009קיבל ו ב עלי המנ יות ש ל החברה
הנ״ל  ,לאחר שהגישו תצהיר על כושר פירעון ,החלט ה לפרק
את החברה מרצון ולמ נות את צביקה גרוס ,ת״ז ,050644335
מרח' בגין  ,5/3יהוד  ,56478למפרק החברה.
צביקה גרוס ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6037ז' בטבת התש״ע24.12.09 ,

כל נושה שיש לו תביע ות נ גד העמו תה הנ״ל יגיש את
תביע ותיו ,בציר וף הוכח ותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ״ל.
שבתאי שלום ,עו״ד ,מפרק
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אנימה יזמות קרן השקעות

דין וחשבון שבועי

)ש׳׳מ (55-022808-4

לפי חוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד1954-

הודעה על שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות ]נוסח חדש[ ,התשל׳׳ה ,1975-כי:
.1

ביום  6.12.2009העב יר השותף המוג בל דוד וינטרו ב ,ת׳׳ז
 ,50934108א ת חל קו בשותפ ות בס ך ש ל  14,233שקלים
חדשים ליואל גבע ,ת׳׳ז .50401009

.2

ביום  6.12.2009העב יר הש ותף ה מוגבל י ורם אש ל ,ת׳׳ז
 ,56060270א ת חל קו בשותפ ות בס ך ש ל  14,233שקלים
חדשים ליואל גבע ,ת״ז .50401009

לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד1954-י,
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום א' בכסלו התש״ע
) 18בנובמבר :(2009
בשקלי ם חדשים
א.

סך כל המטבע במחזור ביום
א' בכסלו התש״ע )(18.11.2009

41,303,418,894

ב.

סך כל המטבע במחזור ביום
כ׳׳ד בחשוון התש״ע )(11.11.2009

41,395,486,468

ג.

העליה או הירידה ) ( -
במשך השבוע האחרון

ד.

ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
א' בכסלו התש״ע )(18.11.2009

יואל גבע
השותף הכללי

אנימה ג.א.ו.
)ש׳׳מ (55-022798-7
הודעה על העברת זכויות בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות ]נוסח חדש[ ,התשל׳׳ה ,1975-כי:
.1

.2

ביום  6.12.2009העב יר הש ותף ה מוגבל י ורם אש ל ,ת׳׳ז
 , 56060270א ת חל קו בשותפ ות בס ך ש ל  333שקלי ם חדשים
ליואל גבע ,ת׳׳ז .50401009

הודעות מאת בנק ישראל
דין וחשבון שבועי

41,303,418,894

ב' בכסלו התש״ע ) 19בנובמבר (2009

ביום  6.12.2009העב יר השותף המוג בל דוד וינטרו ב ,ת׳׳ז
 ,50934108א ת חל קו בשותפ ות בס ך ש ל  333שקלי ם חדשים
ליואל גבע ,ת׳׳ז .50401009

יואל גבע
השותף הכללי

 92,067,574

___________
 1ס׳׳ח התשי״ד ,עמ' .192

מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי
לפי חוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד1954-
לפי סעיף  (1)58לחוק בנ ק ישראל  ,הת שי׳׳ד 1954-י,
מתפרסם בזה די ן וחשב ון שבועי על מחזו ר המ טבע והנכסים
המוחז קים מו לו בסיום העבודה ביום ח' בכ סלו התש״ע
) 25בנובמבר :(2009

לפי חוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד1954-
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד1954-י ,מת 
פרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוח זקים מו לו בסי ום הע בודה ביום כ״ד בחשוון התש״ע
) 11בנובמבר :(2009

בשקלי ם חדשים
א.

סך כל המטבע במחזור ביום
ח' בכסלו התש״ע )(25.11.2009

41,366,687,986

ב.

סך כל המטבע במחזור ביום
א' בכסלו התש״ע )(18.11.2009

41,303,418,894

ג.

העליה או הירידה ) ( -
במשך השבוע האחרון

63,269,092

ד.

ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
ח' בכסלו התש״ע )(25.11.2009

41,366,687,986

בשקלים חדשים
א.

סך כל המטבע במחזור ביום
כ״ד בחשוון התש״ע )(11.11.2009

41,395,486,468

ב.

סך כל המטבע במחזור ביום
י״ז בחשוון התש״ע )(4.11.2009

41,402,806,200

ג.

העליה או הירידה ) ( -
במשך השבוע האחרון

-7,319,732

ד.

ערך הנכסים המוחזקים
במטבע חוץ מול המחזור ביום
כ״ד בחשוון התש״ע )(11.11.2009

41,395,486,468

ט' בכסלו התש״ע ) 26בנובמבר (2009
___________
 1ס׳׳ח התשי״ד ,עמ' .192

מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע

כ׳׳ה בחשוון התש״ע ) 12בנובמבר (2009
___________
 1ס׳׳ח התשי״ד ,עמ' .192
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מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע
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